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Алғы сөз 3

АЛҒЫ СӨЗ

Үшіпші рет цайта өцделіп баспага үсынылып отырган « Қар- 
ж ы л һ щ  есеп» атты оқульщ «Қаржыльщ есеп» пәнінің жүмыс 
багдарламасына сәйкес мемлекеттік тілде дайындалган оқульщ 
болып табылады. Окулъщ автордыц эл-Фараби атындагы Қазақ 
Үлттьщуниверситетіпіц «Маркетииг жәие жалпы экономикалъщ 
пәндер», «Қаржы жзпе аудит», «Есеп жзне аудит» кафедра- 
ларында қызмет істеп журген кездегі жинщтшан, бірнеш? 
жылдьщ, дэрістік материалдары негізінде дайындалган.

Оқулықтыц 1-бөлімінде «Бухгалтерлік есептіц» теоргіяльщ 
нег.іздері: бухгвптерлік баланс цүрылымы, июттармен екі жақты 
жазу жуйесі, цүжаттама, багалау меп каяъкуляцияпау, сонымен 
қатар бухгалтерлік есеппеп есеп беруде қолдшіылып жүргел ны- 
саидар терецдетіліп корсетілген.

Оқулыцтың 2-боліміпде «Қаржылъщ есеп» сүрацтары ца- 
растырылып, онда жаца шот жоспарыпа сәйкес (халъщаралъщ 
стапдарттар негізіиде) негізгі цүралдар, материалды емес ак- 
тивтер, тауарлы материалды запастар, ацша царажаттары 
ессбі, есеп беретіи адамдармен есеп айырысу есебі, есеп айырысу 
отращшларыныц есебі, еңбекацы бойынша есеп айьірысу есеп- 
тері корреспондетіиялары келтірілгеп.

Материалдарды мүндай мазмүндау процесіяде Қазацстан 
Республикасыпыц кэсіпорындарындагы бухгалтерлік есептіц ха- 
лықаралық спишдарттармеи жщътдасуындагы негізгі багыт- 
пшрды қарауга цолайпы мүмкіндіктер жасалады.

Усынылып отырган сщу.пық, бухгалтерлік есепті жацадап 
бастап уйреніп жапщаг. бухгалтерлік есеп курстарындагы тыц- 
дармандаряа, жогары оцу орыпдарындагы студенттер мен кол- 
ледж (щушыларына, сонымен цатар кэсіпорыидарда жацадчн 
үіірсніп жүрген бухгалтерлерге арналгап.



4 Қаржылық ссен

л  і  н

Б У Х І  А Л Т Е Р Л І К  Е С Е П  
Қ А Ғ И Д А Л А Р Ы

1 -ТАРАУ. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ 
РЕТІНДЕГІ БУХГАЯТЕРЯІК 
ЕСЕП

1.1.  Бухгаятеряік есептің анықтамасы

Бухгалтерлік есептін, бүрынғы анықтамасында, шоттар жур- 
гізуге байланысты, көңіл бухгалтерлердің дәстүрлі функциясына 
легізделген. 1941 жьиіы Американың бухгалтерлср институгында 
(American Institute of Certified Public Accountants-AICPA) бухгалтерлік 
есепкс былайша анықгама бергсн: «Есеп дегеніміз шоттарда операци- 
яларды ақшалай едшем бірлігінде тіркеу арқылы жіктеу жэне жалпы- 
лама корсеіу мәдениеті, яғни кем дегенде оньщ бір бөлігі қаржылық 
сипат алатын, сонымен қатар алынған нәтижені корсегетін жазу»’.

1970 жылы Американыц бухгалтерлер институты, есептің 
атқаратын функциясы -  «кэсіпорынның қаржы жағдайы туралы 
сандық ақпаратгармен қамтамасыз ету жоне б_үл ақпараттарды 
баскарушы шешім кабылдау мақсатында пайдалаиу» деген2.
1 Committee on Accounting Terminology, Accounting Terminology Bulletin No. 1 
(New York: American Institute of Certified Public Accountants, 1953 ), par. 9.
2 Statement of the Accounting Principles Board No.4, «Basic Concepts and Account
ing Principles Underlying Financial Statements of Business enterprises» (New York: 
American Institute of Certified Public Accountants, 1970 ), par 40.

I Б Ө



Демек, қазіргі бухгалтерлер тек шот жүргізумен ғапа емес, со- 
пымсн қагар жоспарлау және шешім қабылдау, бақылау, бағалау, 
шаруашылық қызметке баға беріп, аудиторлық тексеру жүмыс- 
тарымен де айналысады. Қазіргі бухгалтерлер есеп ақпараттарын 
пайдаланушыларды, олардың ішкі немесе сыртқы пайдаланушы 
сместігіне қарамастан, қажетгі ақпаратгармен қамтамасыз стуі тиіс. 
Сонымен, бухгалтерлік есеп дегеніміз -  белгілі кәсіпорын жайлы 
ақпаратгарды өлшеп, өңдеуден өткізіп пайдаланушыларға беріп оты- 
ратын жүйе. Бүл ақпарат пайдаланушылардьщ кэсіпорын қызметін 
басқаруда дұрыс шешім қабылдауына мүмкіндік туғызады.

Бухгалтерлік есеп—кэсіпорын шаруашылық қызметі мен адам- 
дар араеыііда, тиісті шешім қабылдауға мүмкіндік туғызатын бай- 
лапыси.іруиіы буыи (звено). Ол, біріншіден, шаруашылық қызметті 
ііркоу лрқылы, ягии ол мәліметгерді орі қарай пайдалану үшін 
олиюуден огкізсді; екітиіден, ақпаратгарды өндеуден өткізіп, бел- 
і ілі морзімі е дейіи оларды сақтап, тиімді етеді; ушіишіден, қаржы 
ссептіліктері негізііще ол ақгіаратгарды тиісті шешім қабылдау 
үшін, иайдаланушыларға береді.

Ддамдар кобіпссс бухгалтерлік есеп пен шот жүргізу ара- 
сыидаім айырмашьуіықты гүсіне бермейді. НІот жургізу — бұл 
іііаруаші.ілықомсрацияларьштіркеудеыоткізуарқылыбухіалтерлік 
сссп жүрі ізіп, сссп қүжаттарын сақтау. Бүл көп рет қайгаланатын, 
ііайдалапуиіылардың қажетіілігін қанағаітандыратын механика- 
лық бухгалтерлік сссптің бір бөлігі. Оның негізгі мақсаты -  тал- 
дау, ақпаратгарды қажеттілігіне пайдалапу. Бухіалтерлерді қызық- 
‘гыратын овдслген ақиараттар негізінде ішкі резервтерді ашып, эр 
түрлі опыцтиімділігін анықтау.

Копісгсн косіиорындар сонымен қатар қаржылық емес ақ- 
ііаратгарды қолдапады. Әр түрлі өз ақгіаратгық қажеттіліктерін 
қапагаггандыру үшін баскарушы ақпаратгық жүйе қүрады. Б.үл 
жүйс ор і үрді бір-бірімен байланысты қосымша жүйелердеи құ- 
ральш, косіпорі.ін қызметін басқаруға байланысты қажетті ақпа- 
раттар беретін негізгі бухгалтерлік косымша жүйе болып табы- 
лады. Бухгалтерлік есеп — бүл басқарушылық ақпараттар жүйе- 
сіііің қаржы орталығы. Ол басқарушы аппарат пен сыртқы пайда- 
лаііушылардың кэсіпорынның шаруашылық қызметі гуралы толық 
мплімсг алуына мүмкіндік іудырады.
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1.2 . Бухгаятеряік ақпарат жәнө 
басқарушы шешім қабыядау

Бухгалтерлік есепгі оқу, білім алуға және қажетті баскарушы 
шсшім қабылдауга мүмкіндік туғызады. Есептік ақпарат ұйым 
жэне одан тыс жагдайда негізгі шешім қабылдаудьщ негізі. Ол үш 
функцияны жүзеге асыруда сандық ақпараттармен қамгамасыз 
егеді: жоспарлау, бақылау жэне бағалау.

Жоспарлау -  істі жүзеге асыруды қальштастыру. Олар: мақсат 
қою, оны жүзеге асыру жолдарын қарастырып, ішінен дұрысын 
таңдау. Мүнда бухгалтер қолда бар қаржы альтернативтерінің накды 
есептілігін білуі қажет. Болашақты жосларлау үшіп болжамды пай- 
да мен ақша қаражаттары қажеттілігі жайлы ақпарат қажет.

Бацъиіау -  нақтылы орындалған жоспарды айқындау прсцес- 
сі. Басқаша айтқанда, істің қаншалықгы жоспарға сай екендігін 
анықтау. Бүл сатыда бухгалтерден нақтылы шығьш меп кірістің 
жоснармен салыстырылған ақларатьпі күтеді.

Багалау — шешім қабылдау жүйесін оны орі қарай жақсарту 
мақсатында зертгеу процесі. Бұл сатыда козделген мақсатқа қол 
жеткізілді мс немесе жеткізіле алмады ма, осыньщ бәрі зерттелін, 
егер мақсатқа жол жетпеген жагдайда оньщ себептері анықталады: 
жоспардағы немесе бақылаудагы кемшілік немесе мақсатгың яүрыс 
бүрыстылығы апықгалады. Бағалау ақпараты жылдық қаржылық 
ссеш ілікте керсегіледі.

1.3. Бухгалтерлік ақларатты 
 яайдаланушылар

Ақпаратты пайдаланушылар үш топқа бөлінеді:
1. Кәсіпорын басқарушылары.
2. Кэсіпорыннан тыс, бірақ оған қаржылық қызығушылығы 

барлар.
3. Кәсіпорынға тікелей қаржылык қызығушылығы жоқ топ- 

тар мен агепттіктер.



Басқарушы менеджерлер — кэсіпорын қызметін, оның алды- 
на қойған мақсатына жетуіне жэне оны басқаруға толық жауап- 
ты тон. Кэсіпорындардың алдына қояр мақсаттары көп, бірақ оны 
жүзеге асыру, бәсеке заманында, басшылардың негізғі көңілді 
екі мақсатқа болуін талап етеді: кіріс келтіру (пайдалылық) және 
отсмділік. Кіріс келтіру (пайдалылық) -  кәсіпорынның кіріс кел- 
тіру мүмкіншілігі, япіи қажетті инвестициялық капитал тарту. 
Өтемділік дегеніміз, белгіленген мерзімде косіпорынның міндет- 
гемесін өтеуге тиісті телем қабілегінің болуы.

Косіби менеджерлер бухгалтерлік есеп жэне талдау мэлімет- 
теріне сүйеніп, эр уақытга басқарушы шсшімдер қабьшдайды. Сон- 
дықгаи басқаруіиылар бухгалтерлік ақпаратты негізгі пайдаланушы- 
лар болыіі табылады. Мсиеджерлер бухіалтерлер алдытща мынадай 
епуплдар қояды: соцғы гоқсаидағы кэсіпорын таза кірісі қанша; ком- 
ішмияда қажсіті ақша каражаттары жеткілікіі ме; қандай өнімдер 
жогары пайдалы; эр опдірілетіи енімніц озілдік күііы қандай?

Тікелей қаржылық қызы?.ушылыяы бар паіідаланушылар — 
бухгалтерлік есептің келесі функдиясы косіпорьш кызметінің нә- 
гижссі жайлы ақпарат бсру, яғни кэсіпорын қаржы есептілігі не- 
ғізііідо оііыңтөлем қабілеті мсн кірісі жайлы ақпарат алу. Инвес- 
горлар мен кредиторлар қаржы есептілігін талдау негізінде ол 
косіпорынмен бірлесіп жүмыс істеуі с болатын болмайтындығын 
аныкдайды.

Тікелей қаржылыц цызыгушылыгы жоқ пайдалануіиыларга 
жататындар: Салық органдары, бақылаушы органдар, жоспарлау- 
іпм жонс басқа да орғандар.

1.4 . Бухгалтерлік есеп концепциялары 
 мен принциптөрі

Бухгалтерлік ссен коыцспциялары: косіпорын қаржы есеп- 
тілігін жүргізу мақсаты, бухгалтерлік есеп ақпараттарыиың сапа- 
лық сиііағғамасы, қаржы есептілік элеменчтері, олшеу критерий- 
лері мсіі басқа да пршщиптер.
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Қаржы есептілігінік негізгі мақсаты кәсіпорынньщ қаржылық 
жағдайы туралы жэне оның қызметіндегі өзгерістер туралы ақ- 
параггар бсру. Қаржы есептілігі инвестициялық жэне несие беру 
женінде шешім қабылдауға болатын ақпараттар, кәсіпорынның 
келешек ақша кірісі, кәсіпорын басшылары жұмысын бағалауға 
қатысты ақпараттар береді.

Тоқсандық, жылдық қаржы есептілігі кэсіпорын жонінде ақ- 
парат таратудың негізгі көзі. Қаржы есептілігінің элементі деге- 
німіз -  қаржы есептілігінде көрсетілетін бапгар тобы. Қаржы 
есептілігі концепциясы жеті элементті тағайындаған. Олар: актив- 
тер, міндетгемелер, меншік немесе акционерлік капитал, кірістер, 
шығыстар, пайда, зиян Бірінші үш топ (активтер, міндетгемелер 
мен меншік немесе акционерлік капитал) баланста көрсетіледі, ал 
қалған элеменгтер: кіріс, шығыс, пайда жэне зиян кәсіпорын пайда 
немесе зиян есегпгілігінде көрсетіледі.

1 .5 . Бухгалтерлік есеп принциптері 
 _________ мен стандарттары

Нарықгық экономиканың қалыптасуы жағдайыида косіпорын- 
дардағы бухіалтерлік есепті ү_йымдастыруды жетілдіру бағыт- 
гарьшың бірі оның Есеп пен есеп берудің халықаралық стандарг- 
тарга қарай бағыт алуы болып табылады.

Есептің халықаралық стандартын енгізу есептің, бақылаудың 
сапасы меп ғиімділігін едэуір артғыруға мүмкіндік береді, кэ- 
сіпорындар есептің неғүрлым негізделген жүйелеріп, овың ерек- 
шеліктерін, өзіндік срекшелігін, өндірісті, ецбскті жэне басқаруды 
үйымдастырудағы техникасы мен технологиясын көрсету арқылы 
пайдалануына белгілі бір дербесгік береді.

Қазіргі кезде бухгалтерлік есеп бойынша 29 Қазақстандық 
стандарт қолданылады (1-кесте), олар гуралы кейбір ақпараттар 
мен тізбс төменде келтірілген.

Н Қ а р ж ы л ы қ е с е п
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1-кесте. Қазакстандық бухгалтерлік есеп стаидарттарыныц тізбесі

№ Атауы Күшіие еиген күні
1 2 3
1 Есеп саясаты жэне оныц ашылуы 1997 ж. 1 қаңтар
2 Бухгалтерлік баланс жонс қаржылық есеи 

берулердегі негізгі ашылулар
1997 ж. 1 қаңтар

3 Қаржы-шаруашылык кызметтің нзтижслсрі туралы 
есеи беру

1997 ж. 1 қаңтар

4 Ақша қаражаттарыньщ қозгалысы іуралы есеп бсру 1997 ж. 1 қаитар

5 Кіріс 1997 ж. 1 қаңтар
6 Негізгі кұралдарды есепке алу 1997 ж. 1 каңтар
7 Тауарлы-магериалдық корларды есепке алу 1997 ж. 1 кантар
8 Қаржы инвестицияларын есеике алу 1997ж. 1 қацтар
9 ІІІсгелдік валютадағы операцияларды есепке алу 1997ж. 1 қацгар
10 Байланысқан тараптар туралы ақпаратгың ашылуы 1997 ж. 1 қаңтар

11 Табыс салыгы бойымша ссеп 1997 ж. 1 қаңтар
12 Күрделі қүрылыска мердігерлік шаргы 1997 ж. 1 қаңтар
13 ІІІогырландырылған каржылық есептеме 

жэііс спшілес серіктестіктеріе берілген 
имішстицияларды ссегікс алу

1998 ж. 1 қаңтар

14 Гоуслді шаруашылык серіктестігіне бсрілгсн 
иіівсстицияларды ссепке алу

1998 ж. 1 қаңтар

15 Бірлескси қызмст бойыиша қатысу үлесін 
каржылық есептемеде көрсету

1998 ж. 1 қаңтар

16 Зсйнстақымен камтамасыз етуге арналған 
шыгыіідарды ссенке алу

1997 ж. 1 кантар

17 Жалды сссіікс алу 1997 ж. 1 каңтар
18 Иіінсстициялық қорлардагы ссеп 1997 ж. 1 каңтар
19 Мемлекеггік смсс ерікті зейнетақы қорлары 

боМмнша сссп жоис сссптеме жасау
1997 ж. 1 каитар

20 Мүнайіиз оидіру қызмстінің есебі меи есептемесі 1997 ж. 1 қацтар
21 Банктердіц қаржы сссбі 1997 ж. 12желтоқсан
22 Банктердіц кірістері меи шыгыстары 1997 ж. 12 жслтоқсан
23 Шагын касіпксрлер субьеиілерініц есебі мен есеп 

беруі
1997 ж. 12 желтоқсаи

24 Бухгалтерлік службаның үйымдастырылуы 1998 ж. 6 наурыз
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1-кестенің соңы

1 2 3
25 Зейнетақы активтерін басқару компанияларьшың 

сссбі жэие есептілігінің қүрылуы
1998 ж. 6 наурыз

26 Брокерлік жэнс дилерлік үйымдар ссебі мен ессп 
беруі

1998 ж. 6 наурыз

27 Есеи беру мерзімнен сод болган күтпеген оқигалар 
меп жағдайлар

1998 ж. 14 шілде

28 Магериалды емес акгивтер ессбі 1998 ж. 6 наурыз
29 Ғылыми зерттеулер мсн тожірибелік- 

конструкгорлык жүмыстар шыгыны сссбі
1998 ж. 6 наурыз

30 Қаржы есебін беру 2003 ж. 17 қаңтар
31 Мерзімдік таза кіріс немесе зиян, мацызды қателер 

мсн ссси саясатыидағы озгсрісіер
2003 ж. 27 кацтар

1 .6 . Бухгалтерлік есеп стандарты 
Есеп саясаты және оның ашылуы

Халықаралық бухгалтерлік стандарттарға көшу кэсіиорынныц 
жаңа есеи саясатын эзірлеуді қажет етті.

Есеп саисаты -  бүл ұйымның есептік иүсқасьш, нүсқалар 
рұқсат еткен есеп объектілерін бағалаудың, сондай-ақ белгіленген 
нормалардың талаптарына жоне кэсіпорьш қызметінщ ерекшелік- 
теріне орай бухгалтерлік есепті жүргізу мен үйымдастырудың 
техникасының нысандарын таңдау.

Кәсіпорынның ссеп саясаты жалпылама қабылданган, белгілі 
бір кағидалар жиынына негіздслсді. Мүлыц езі нарық экономика- 
сы жагдайында бухгалтерлік есептің рөлі мен мэнін арітыруда аса 
маңызды болмақ.

Нарықтық экономика жагдайында бухгалтерлік есеп іскер 
адамдарды біріктіре апатын бизнес пеи кэсіпкерліктің тілі болып 
табылады. Бұған қоса, бухі'алтерлік есеп макроэкономикалық 
көрсеткіштердің қалыптасуының жалпы мемлекеттік жұйесінің 
маңызды қүрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Ал бұның озі 
әрбір кэсіігорын мүндай көрсеткіштерді ссептеи шығаруға қажетгі



ақпараттарды әзірлей отырып, бірегей әдістср мен қағидаларға 
сүйенулері керек. Бүл қагидалар есеп ресімдерін тандау мсн есеп 
процесін әзірлсуде сақталуға тиіс, кэсіпорынның есеп жүйесіндегі 
бастагсқы сэттерді белгілейді.

Олар -  кәсіпорындағы бухгалтерлік сссптің жүйесін қүрудың 
іргс тасы. Оның максагы салыстырмалы ақпаратқа рүқсаты қам- 
гамасыз ету, қаржы жағдайы мен қызмст нәтижесі 'гуралы шынайы 
ақпаратгы тапсыру болып табылады.

Қазақстан Республикасының 28 ақпан 2007 жылы №234-111 
ҚРЗ қабылдапған «Бухгалтерлік есеи және қаржылық есептілік» 
заңына сәйкес есеп саясатын қалыптастырған жоне қолданған кез- 
де есеіітің мыиадай принциптерін сақтау керек:

1. Есептеу-  кэсіпорынньщ кірісгері мен шығыстары олардың 
келіп гүсуіне немесе туындауына қарай танылады жэне 
бухгалтерлік есеітге көрсетіледі.

2. Үздіксіздік, яғни объектілер үздіксіз эрекет ететін, бола- 
шақта да жүмыс жасайтын болып саналады. Оның тара- 
тылуга немесе қызмст колемін едэуір қысқаргуға ешқандай 
пиеті дс, мүқгаждығы да жоқ деп болжамдалады.

1. Гүсініісгілік принципі -  қаржы есептемелеріндегі барлық 
ақпарагіар пайдаланушыларға іүсінікгі болуға тиіс.

4. Маңыздылық, иайдаланушылар негізделген басқару ше- 
шімдерін қабылдауы жэне косіиорьшның шаруашылық 
қызметін бағалауы үшін қаржылық ақпарат маңызды бо- 
луы керек.

5. Монділік, ақнарат мәнді болуға тиіс. Еғер біз қаржылық 
ссвптемсдс қандай да бір мәліметті жіберіи алсақ иемесе 
дүрыс үсынбасак, онда бүл ақііаратты пайдаланушылардыд 
жоиомикалық шешіміне эсер етуі мүмкіи.

6. I Иыидық, ақмаратга қателік иемесе жалх-андық жоқ болса, ол 
рас болып табылады жәие оған пайдаланушылар сене алады.

7. Бейтараптық, қаржылык ақпарат тэуелсіз болуга тиіс.
8. Сақтық, яіііи активтер мен кірісгер артық бағаланбас үшін, 

ал міндетгеме немесе шығын белгісіздік жағдайында кем 
багаланбас үшіи шешім қабылдаган кезде қауіпсіздік жағ- 
дайын сақтау, абайлау.
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9. Аяқталғандық -  растықты қамтамасыз ету үшін есепті 
кезеңдегі ақпарат толығымен аяқталған болуы гиіс.

10. Салыстырмалылық — қаржылық ақиарат бұрынгы есеп ке- 
зеңдердегі ақпаратпен салыстырмалы болуға тиіс.

11. Дәйектілік. Субъекті тандап алған есеп саясаты мен әдіс- 
тер, объектілер бір ссепті кезеңнен келесі есептік кезеңге 
дзйекті түрде қолданылуы керек. Егер біз бір есеп саясатьш 
таңдап алып, кслесі жылы басқа есеп саясатын тандайтын 
болсақ, онда мұндай жағдайда түсіндірме жазулар болуға 
тиіс, біз оларды негіздеуге тиіспіз.

12. Күмэнсіз жэне риясыз үсынба. Қаржылық есепгеме оны 
пайдаланушылардыц қаржы жағдайы, қаржы-иіаруашылық 
қызметінің нэтижесі, ақша каражаттарының қозғалысы ту- 
ралы күмэнсіз жэне риясыз кезқарас туғызуы керек.

Бүл принциптер кәсіпорынның есеп саясатын озірлеуге жэне 
қабылдауға негіздемені қамтамасыз етеді. Бүларды сақтамау кэ- 
сіпорынның мүліктік жэне қаржы жағдайы туралы көрінісгі бүр- 
малайды. Оның қызметініц иәтижесі бухгалтсрлік есспті дүрыс 
жүргізбеу рстінде бағалануы керек. Бухіаптерлік есептің стан- 
дартгары есеп саясатын қалыптастыруға база болып саналады. 
Олар шаруашылық операцияларын, активтерді, мсншікті капи- 
талды, міндеп'емелер мен шаруашылык қызметініц нэтижелсрін 
көрсетудің бірнеше нұсқасыи үсынады.

Есеп саясатын қалыгпастыру эрбір стандаргта .үсынылатын 
эдістердід біреуін таңдап алу жзле оларды негіздеумен түсіи- 
діріледі. Ғхеп саясатының қалыптасуына кәсіпорынның басшысы 
жауап береді.

Есси саясатыныц апіылуы -  бүл қаржылық есептемеге түсін- 
дірме жазудағы неғүрлым елеулі асгіектілсрге сипатғама беру.

Қаржьиіық есептеменіц деректері бойынша кэсіпорынның мү- 
ліктік жэне қаржылық жағдайы, оның төлем қабілеті, шаруашылық 
етудің негізгі ережелері, кэсіпорын қызметінщ жақсаруындағы 
(нашарлауындагы) үрдістер жэне т.б. корсеткіштер белгіленеді.

Бү_йрықпен ресімделген есеп саясагы нормативтік қүжат бо- 
луға гиіс.

12 Қ ар ж ы л ы қ  ссеп
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЬІ 

/. Қазіргі кезде бухгалтерлік есеп бойышиа:
1) 20 Қазацстаидык, стандарт цолдапылады;
2) 29 Қазацстапдъщ стандарт қолданылады;
3) 30 Қазақстандыц стапдарт қолданьілады;
4) 31 Қазақстандық стандарт қолдапылады;
5) 32 Қазақстандық стандарт цолданылады.

2. Even саясаты:
1) жситылама қабылдапган белгілі бір қагидалар жиыпын тацдау;
2) наръщтъщ экономика жагдаііында кәсіпкерлікті таңдау;
3) уйымпыц есептік пусқасып, нусқиулар рүқсат еткен есеп объек- 

тілеріп багалиудыіі, сондай-ақ белгіленген нормалсірдыц таяап- 
тарыіиі жэне кэсіпорын қызметініц ерекиіеліктеріне орай бух- 
галтсрлік ссепті жургізу мен уйымдастырудыц техникасыпың 
иысандарын тацдау;

4) кэсіпорын есеп жуйесіндегі припциптерді белгілеу;
5) шынайы ақпараттар жүйесін цапыптастыру.

3. Есеп саясатын қалыптастырган және қолданган кездс, есептің мы- 
нандай принциптерін сақтау керек:

1) есептеу, уздіксіздік,түстіктіпік, маңыздыльщ, мәнділік, растъщ, 
бейтарсттыц, сацтыц, аяцталгапдъщ, салыстырмалъщ, дәйекті- 
лік, кумәпсіздік.

2) негізділік, дурыстық, баланстъщ тепе-тецдік;
3) қүжаттыпъщ, бірегетік, мерзімдік;
4) табыстылыц, түсініктілік, күмәнділік;
5) мерзімділік, дэйектілік, жуйелілік, әдістемелік.

4. Even саясатыиың қалыптасуыпа жауапты:
1) бас бухгаптер;
2) менсбжер;
3) клсіпорын басиіысы;
4) бас бухеалтер жэне басшы
5) аудипюр.

5. Буйрықпеп ресімделген есеп саясаты:
1) заңды күиіі бар цужат;
2) пормативтік қүжат;
3) директивалъщ цужат;
4) тиісті цужат;
5) негізгі цүжат.
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2-ТАРАУ. БУХГАПТЕРПІК ЕСЕП, о н ы ң  
МӘНІ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАНЫ 
БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕ 
АЯАТЫН ОРНЫ

2 .1 . Шаруашылық есептің нарық 
экономикасы жағдайындағы 

мақсаты мен міндеттері

Экономиканы басқарудың жетіле түсуі, нарықтық қатынас- 
тардьщ қалыгітасуы, меншіктің эр түрлі нысандарын пайдалану, 
шетелдік зріптестердің қатысуымен бірлескеи кәсілорындарды 
қүру, халықаралық стандарттарға қарай багыт алу бухгалгер- 
лік ёсептің атқаратын рөлі мен мэніиіц алдагы уақытта да арта 
түсетінін білдіреді.

Шаруашылық есентің жүйесі есептің езара байланысты үш 
түрічен: жедел, бухгалтсрлік жзне статистикалық есептерден 
түрады.

Жедел (немесе жедел-техникалық) есеп шаруашылық процес- 
тері мен қүбылыстарына оларды тікелей жүзеге асыру барысыида 
бақылау жасауға арналган.

Оның ерекшелігі — басшылық пен басқарманы деректермен 
қамтамасыз етудің жылдамдығы, жеделдігі. Жедсл есептің кө- 
мегімен басқару қызметкерлеріне кэсіпорындагы материалдык 
ресурстардыц қозгалысы туралы, шығарылган өнімнің көлемі, 
оның тиеп-жөнелтілуі жэне сатылуы жайында, ендірістік қор- 
лардың қолда бары, шарттыц тэртібін жеткізушілер мен са- 
тып алушылардың сақтауы гуралы жэне т.с.с. ақиараттар келіп 
түседі.



Б.үл есептің баскаларьша қарағанда (тсхникасы жағынан) ең 
қарапайым түрі. Жедел есеп эр түрлі процестер мен қү.былыстарды 
эр іүрлі өлшеуіштердің -  натуралды, ақшалай жәие еңбектік өл- 
шеуіштердің кәмегімел көрсетеді.

Оны болім, цех, қойма сияқты бөлімшелердің қызметкерлсрі 
жүргізеді.

Оның деректері міндетті түрде құжаттарда тіркслмейді, олар- 
ды ауызша, телефонмен, телеграфпен және т.б. бсруге болады. 
Жекелеген жағдайларда жедел есеп үшін арнайы қүжат нысанда- 
ры жасалады, мысалы: жүмысқа шығу мен жүмыс уақытьш пайда- 
лаиу табелі.

Жсдел-техникалық есеп уақыты бойынша бөлінуі мүмкін жэне 
оі ам догсп сүраиыс қажетгілігіне қарай туындайды.

Соиымен, жедел ссеп шаруашылық операцияларЬі мен про- 
цестерін олар жасалып жатқан кезде қадагалауға және бақылауға 
ариалган.

Статистикалық есеп немесе статистика экономика, мэдениет, 
білім беру жэиет.б. салалардағы көпшіліксинаттағы қүбылыстарды 
зерттсйді.

(.'іатисіикаэкономиканыцжағдайы, оныцдамуьшың үрдістері, 
жүмыс күшінің қозғалысы, тауарлар, бағалы қағаздар, халықгың 
саны мен қүрамы туралы ақпараттарды қоғамның элеуметгік- 
экоиомикалық дамуына талдау жэне жорамал жасау мақсатында 
әзірлейді жэне жинақтайды.

Халық шаруашылығы есебінің жүйесіндегі статистика -  бух- 
гаптерлік есеп пен жедел есепті біріктіретін қорытынды есеп түрі.

Бухгалтерлік есеп шаруашылық қүбылыстарының саидық 
жағын сапалық жағымен байланыстыра отырып, заттық корсет- 
кіштермен, сондай-ақ ақшалай түрде шаруашылық фактілерін 
жалпылама, үздіксіз, қүжатты негізделгсн жэне озара байланыс- 
тыра тіркеу жолымеи зерггейді.

Шаруашылыққызметінжалпыламакөрсетудепбарлықмүлікті, 
өндірістік қорлардың барлық гүрін, шығындарды, онімдерді, ақша 
қаражаттарын, қорларды, кәсіпорынның берешектерін жэне т.с.с., 
міндетті түрде есепке алуды түсінуге болады.
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Уақыты жағьшан үздіксіз магериалдық қүндылықтардың, ақша 
қаражаттарының, есеп айырысулардың, қорлардың, несиелердің 
жэне т.б. қозғалысы туралы косіпорыпда жасалып жатқан фак- 
тілерді қадагалауды жэне қүжатгарда жазуды талап етеді.

Әрбір шаруашылық фактісі қүжагпен немесе бастапқы қағаз 
қүжатпен жэне құкыкдық неғізі бар ақпараттық машиналық та- 
сығыштармен ресімделеді, яғни соган сойкес орындалатын ша- 
руашыльгқ операдиясы үшін жауапкершілік белгіленеді, демек 
қүжат зандық күшке ие болады.

Бухгалтерлік есситің аталып өткеп ерекшеліктсрі оны есеп- 
тің жедел-техникалық жэнс статистикалық түрлеріиен айырық- 
іпаландырады. Бірақ есептің барлық үш түрінің ақпараттарын, 
яғни шаруашылық есепті бүтін жүйе ретінде пайдалану ғана 
кәсіпорындарға шаруашылық қызмстін негүрлым тиімді басқаруға, 
өнімді түтынушылардың сүранысын қанағаттандыруға, жүмыстар 
орындауға және қызметтер көрсетуге, кәсіпорынның нарықтағы 
жағдайын бағалауға мүмкіндік бермек. Есептііі эрбір іүрі бірін- 
бірі толықтырып отырады.

Нарықтық экономиканы басқару мен қүруға, ор түрлі деңгей- 
дегі басқару шешімдерін эзірлеуге, негіздеуге жэне қабылдауға, 
кэсіпорыішыд нарықтағы тэртібін анықтауға жэне бәсекелес 
кэсіпорындардың жағдайын айқындауға жэне г.с.с. қажетгі, кә- 
сіпорынның қаржы жэне шаруашылық қызметі туралы сапалы 
эрі уақтылы ақпарат қалыптастыру шаруашылық есептің негізгі 
мақсаты болып табылады.

16 Қаржылық ссеп

2 .2 . Есепте қолданылатын 
өлшеуіштер

Шаруашылық есеи -  бүл ең алдымсн бакылау мақсатында 
иіаруашылық процестерін can жағынан көрсету жзне өлшеу.

Алайда шаруашылық қызметі өзінің сииаты мен мағынасы 
бойынша алуан түрлі болагыны соншалық, тіпті оны сан жағынан



көрсету жэне бақылау үшін эр түрлі өлшеуіштер қажет. Ол үшін 
елшеуіштердің үш түрі: натуралды, еңбектік, ақшалай өлілеуіштер 
қолданылады.

Натуралды өлшеуіштер есепте бір тектес объектілсрді көр- 
сету үшін пайдаланылады. Олар санымен (дана), салмағымен 
(кг, тн), үзындығымен (м, см), көлемімен (л, м ) және т.б, белгі- 
ленеді. Өлшем бірлігін таңдау ескерілегін заттардың қасиетіне 
тэуелді.

Натуралды олшеуіштер материалдық қүндылық (шикізаттар 
мен материалдар, негізгі қүрагідар, дайын өнімдер) объектілерінің 
қозғалысын, сондай-ақ орындалған қүрылыс жүмыстарын шаршы 
жэнетекше метрлермен, автокөлікиен (т. км) есепке алу үшін қажет. 
Бүл өлшеуіштерді материалдык қүндылықтарды эр түрлі сүрыптар 
мен атаулар бойынша есепке алу қолдану осы қүндылықтардыд 
сандық корсеткіштері мен сапалық сипаттарын бір мезгілде алуга 
мүмкіндік береді. Алайда натуралды өлшеуіштерді пайдалану 
шектелген, өйткені оларды біріктіру мүмкін емес.

Едбектік өлшеуіштерді уақыт бірлігіне жүмсалған едбек са- 
нын олшеу үшін пайдаланады. Бүл әдетте жүмыс уакытының 
бірлігі (жүмыс күні, сағат, минут). Бірақ көптеген жағдайларда 
едбектік өлшеуіштерді өндірім нормаларын, едбек өнімділігін 
есепке алу үшін натуралды елшеуіштермен үштастыра қол- 
данады. Жалақыны -  дұрыс есеитеу үшін бүлардыд мацызы зор 
болмақ.

Ақшалай өлшеуіш ескерілетін объектілерді бірыдғай қүндық 
бағада (ақшапай елшемде -  теңгемен немесе басқа валютамен) 
көрсетуге жэне жинактауға қызмет етеді.

Ол әртектес шаруашылық қүралдарын жинақтауға мүмкіндік 
береді. Оныд көмеғімен кэсіпорынныд мүліктік қүқықтарының 
көлемі, бүрын наіуралды жэне едбектік өлшеуіиі-термен өлшенген 
шығындары анықгалады, сметалар, өндірістік тапсырмалар мен 
қаржы есептемесі жасалады.

Өлшеуіштерді эр түрлі үйлесімдермен де алады: натуралды 
өлшеуіиітерді күнді 
бекпен біріктіру жэі

2-3/41-07
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2 .3 . Бухгалтерлік есептің міндеті 
және оған қойылатын талаптар

Бухгалтерлік еееіі -  басқарудың аса маңызды функциялары- 
ның бірі. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде оны бизнестің, 
кэсіпкерліктің тілі деп санайды.

Бухгалтерлік есеп оньщ алдына қойған міндетгерді орындай 
алатындай больш үйымдастырылуы керек.

Қазақстан Республикасының 24.06.2002 ж. №329-11 «Бухгал- 
терлік есеп жэне қаржылық есеп беру» (взгерістері еңгізіліп жэне 
толықтырылу) заңына сәйкес:

-  жедел басшылық ету мен басқаруға, сондай-ақ инвестор- 
лардың, жеткізушілердің, сагып алушылардың, кредитор- 
лардың, салық жэне банк органдарының пайдалануына 
қажетті шаруашылық процестері мен кәсіпорындардың, 
мекемелердің қызмет нәтижелері туралы толық жэне шы- 
найы ақпараттарды қалыптастыру;

-  мүліктердің қолда бары мен қозғалысына, материалдық, 
еңбектік жэне қаржылық ресурстардың бекітілген норма- 
ларға, нормативтерге, сметаларға сэйкес жұмсалуына ба- 
қылауды қамтамасыз ету;

-  қаржы-шаруашылық қызметіндегі жағымсыз қүбылыстар 
жайында мерзімді ескертулер жасау.

-  ішкі шаруашылық резервтерді анықтау жэне жүмылдыру;
-  ішкі ресурстарды пайдалануды нақтылы бағалау бухгал- 

терлік есептің басты міндеттері болып табылады.
Бухгалтерлік есептің алдьша қойылған міндеттерді орындау 

үшін ол мынадай талаптарға сай болуы тиіс:
1. Ақпаратты берудің мерзімділігі шаруашылық қызметіне 

жедел басшылық етуге, міғщеттерді орындауға, ағымдағы 
жүмыстың кемшіліктерін, ресурстар шығынының норма- 
дан ауытқуын анықтауға бақылауды жүзеге асыруға жэне 
т.б. үшін қажет. Бүл талапты жүзеге асырған кезде есеп- 
тік ақпаратты өңцеу жэне алу үшін есептегіш техниканы 
пайдаланудьщ маңызы зор.
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Есепгік (нақты) көрсеткіштердің жоспар (тагісырма) көр- 
сеткіштерімеи салыстырымдылыгы белгіленген көрсет- 
кіштердің есеп деректерімен байланысын қамтамасыз етеді 
жэне осы көрсеткіштердің орындалуына мерзімді бақылау 
жасауды қамтамасыз етеді.
Дэлдік, объективтілік жэне қатаң негізді болу ескерілген 
барлық деректер дұрыс, дэл есептелген, тиісті құжатгармен 
негізделген болу керектігін аңғартады. Олар жүмысгағы 
жетістіктерді ғана емес, сондай-ақ кемшіліктерді де дұрыс 
керсетіп беруге тиіс.
Толықтық. Есеи косіпорынның шаруашылық қызметіне 
толық сипат бсруі с тиісті. Сонда ғана шаруашылықты бас- 
қмру кочііідс опың дерсктерін қолданудан пайда болмақ. 
ҮиоМДІлік. Ііухі алтерлік есеп басқару мен басшылық ету- 
го қажсп і барлық корсеткішгерді аз шығьш жумсау жо- 
лммеі) алуды қамтамасыз еіуі тиіс. Бұзан еселтің қара- 
ііцйымдылығы, оның үнемі жетілуі, қол еңбегін маши- 
палыққа ауыстыру жэне есеп қызметкерлерінің іскерлік 
біиікгіліі ім арітыруға мұмкіидік жасайды. Мұның барлыгы 
Оасқару аппаратын қысқартуға багьпталған.
І іссмгің қарагіайымдылығы мен қолайлы болуы алынган 
ақмараттыд мэиін ужымның әрбір мүшесінің түсінуіне, 
басқару үшін есептің дерекгерін пайдалану мүмкіндігіне, 
резсрвтерді іздеуге, қаржы жагдайын нығайту жөніндегі 
үсыііыетар эзірлеуге себепкер болады.
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ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ

1. Жедел есеп дегентіз:
1) шаруашылъщ цүбылыстаръиі сандьщ жазынан корсететін, ишруа- 

шылыц есептіц бір түрі;
2) шаруашыяъщ процестері мен цүбылыстарын оларды тікелей 

жүзеге асыру барысында бацылау эісасау;
3) иіаруашылъщ цызметін жаттяста көрсету;
4) усщыты жагыпап үздіксіз жүргізілетін есеп;
5) бақылсіу жасау мақсатында жүргізілетіи есеп.

2. Статистикапъщ есеп:
1) техникалъщ жагынан жедел есеп ;
2) әр түрлі деңгейдегі басқару шештдерін әзірлеуге рыкелей цатысты 

есеп;
3) экономика, мәдеииет, білім беру және т.б. щлстврдахы көпшілік 

сипаттагы цұбылыстарды зерттейтіп есеп;
4) ауызша, телефон, телеграф арқылы жүргізиіетін ёсеп;
5) біртектес ишруашылыц процестер есебі.

3. Бухгалтерлік есеп:
1) шаруашылық цүбылыстарын сапдыц және ссіпапық жагымен 

байланыстыра отырып, иіаруашылыц фактілерін эісаппылама, 
үздіксіз, цүжатты пегізде және өзара башшнысты тіркеу;

2) статистикалъщ есеп пен жедел есепті біріктіретіп ңорытыпды 
есеп;

3) техникасы жагынан царапайым есеп түрі;
4) цех, қойма, бөлімше есебі;
5) мүліктер мен опыц қорлану козі есебі.

4. Есепте қолданъыатыи олшеуііитерге жататындар:
1) адам-сагат;
2) тонна-киллометр;
3) мың теңге;
4) иатуралды, еңбек, сщистай;
5) эісүмыс уақыты, сметальщ.

5. Кәсіпкердің тілі дегентіз:
1) царжылъщ есеп;
2) салыц есебі;
3) статистикалыц есеп;
4) жедел есеп;
5) бухгалтерлік есеп.
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3-ТАРАУ. БУХГАЯТЕРПІК ЕСЕГІТІҢ 
ПӘНі МЕН ӘДІСІ

3 .1 . Бухгалтерлік өсеп пәні

Опдірістік косіпорындар мен ұйымдар бухгалтерлік есепті 
қолдапудыц исгізгі учаскелері болып табылады. Онда оның ко- 
мгі імсчі барммқ иіаруаиіылық қызметінің үстінен қадағалау жэне 
блм.ілиу жлсііу қамгамасыз стіледі. Кәсіпорындар қүрылған кез- 
іі' кііі і.ісуіііылнрдың салымдары есебінен корлар жасалады. Олар 

піідіріі проңссімс, бөлініске, айналым мен түтынуға қызмет етеді.
( оііі.імен, қалыптастыру көздерімен байланыстағы шаруашы- 

щ.ік қүрплдары жопс шаруашылык қызмсті ироцесіндегі олардың 
іііііімні.імі.і бухпиперлік есептің пэні болып табылады. Пэніне 
I'ltllUi іпміі бсро кслііі, бухгалгерлік есептің объектілерін айырып 
іі іі ү м’|)ек. < )лпрдың қүрамы халық шаруашылығының алуан түрлі 
ғиітіпірыидагы кэсіпорьшдардың меншік нысандарына, ерек- 
инміікғеріпс жоне фуикцияларына байланысты.

Клсіпорындағы ссептің маңызды объсктілеріне: материалдық 
ғмсі' іікі іііііср, иеғізгі қүралдар, материалдар, еңбекақы бойынша 
ічччі пйырі.ісу, онім опдіру, жабдықтау, енім ондіру жэне сату про- 
Ціч іоріцдоғі шығыпдар, ақша қаражаттары мсн есеп айырысулар, 
Һііржі.і м.Уіижслері және т.с.с. жатады.

3 .2 . Шаруашылық процестері 
мен олардың нәтижелөрі

ІІІаруашылық қүралдарыньщ қүжатпен ресімделген. қозғалы- 
сііі мон озғерісінің фактісі ш а р у а ш ы л ы қ  о п е р а ц и я с ы  болып та- 
былады.



Бұл орайда шаруашылық операциялары косіпорынның мүлкіне 
ғана (баланстың активі) немесе оның тек пайда болу көзіне (пас- 
сив) ғана нсмесе бір мезгілде мүлікке де, оның қалыптасу көзіне де 
(баланстың акгиві де, пассиві де) қатысгы болуы мүмкін.

Шаруашылық операциялары жеткізушілерден тауарлы-мате- 
риаддық қүндылықтарды сатьш алудан, негізгі қорларды пайдала- 
нудан, жалақы есептеуден, онім өндіруге жұмсалган шығындарды 
анықтаудан жэне т.с.с. түрады.

Біртектес шаруашылық операцияларыиың жиынтығы ша- 
руашылық процесі деи аталады. Кэсіпорынғіың шаруашылық қыз- 
метіне тэн 3 шаруашылық процесін ажыратуға болады:

-  өндірістік корларды дайындау;
-  енім өндіру;
-  сату (өткізу).
Дайындаудың мэні ецбек заттарьш қажет ететін кәсіпорыныың 

оларды басқа кэсіпорындардан сатып алуынан түрады. Бүл жерде 
ақша қаражаттары еңбек заттарына айырбасталады. Аталган про- 
цесте дайьшдалған материалдар мен оларды сатып алуга байла- 
нысты шыгындар ақіпалай бағамен ескеріледі.

Материалдық қүндылықтарды дайындау изтижесінде кэсіи- 
орындардың, компаниялардың арасында көптеген ессп айырысу- 
лар туындайды. Олар екі жақты сипатқа ие болады. Бір кәсіпорын 
басқасының алдьшда борышкер (дебитор) рөлін, ал басқасы -  не- 
сие берушінің рөлін (кредитор) атқарады.

Дебиторлық жәнс кредиторлық берешектердің пайда болу 
себептері -  бүл қүндылықтарды алу, қызмет көрсету жэне т.с.с. 
мерзімдерінің оларды төлеу мерзімдерімен сэйкес келмеуі.

Өндіріс процесінің мэні -  жүмысшылар машиналар мен ең- 
бектіц басқа қүралдарының көмегімен ецбек заттарына эсер етіп, 
оларды дайын өнімге айналдырады. Бүл жерде материалдық жэне 
сңбекгік шығындар ескеріледі. Өнім өндіруі’е жұмсалып, ақшалай 
нысанда көрсетілген шыгындар оньщ өзіндік қүнын анықтауға 
мүмкіндік береді. Олар натуралды жэне еңбектік өлшеуішгермен 
де көрсетілуі мүмкін.

Өнімдерді өткізу жэне сату процесінде кзсіпорындар неме- 
се фирмалар оны сатып алушыларга жөнелгеді жэне сол үшін
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ақша қаражаттарын алады. Бул жерде дайын өнім өсіңкі сомадағы 
ақшалай нысанға айналады, өйткені өнім сатылатын нарықтық 
(келісімді) бағалар эдетге осы өнімнің нақты өзіндік қүныдад 
жоғары болады. Сату процесі өдімді өтісізу жөніндегі шығыд- 
дармен (буып-түю, тиеу, түсіру жэне т.с.с.) байланысты. Сонымен, 
шаруашылық процестерінде қүралдар қозғалады жэне өзгереді. 
Бүл орайда ақша материалға, ал материап дайын өнімге айналады, 
содан кейін өнім қайтадан ақша қаражатына айналады.

Өндіріс ироцесін жалғастыру үшім ақша қаражатыдыд көме- 
гімен шикізаттар мен магериалдардыд жада топтамасын са- 
тып алу керек, Сойтіп, қүралдардыд ауыспалы айдалымы, яғди 
қү.ралдардыд бір нысаддан басқа дысадга біртіндеп айдалуы жэне 
бір продестед басқа процеске ауысуы жүзеге асады.

3 .3 . Шаруашылық құралдары 
мен олардың көздері

Ксніііорі.тиыд шаруашылық қүрапдары экодомикалық мағы- 
іііісііііш сойкес:

қүрамы (функдиодалдық рөлі) бойынша; 
олардыд иайда болу көздері бойыдша жіктеледі.

Қү|)амі,і бойыдша шаруашылық кұралдары өддіріс саласында- 
і і.і қүралдарға жәде айдалым саласыддағы қүралдарға бөлідеді. 
( )идіріс саласындағы құралдар өз кезегідде ецбек қүралдарына, ма- 
юриалді.іқ смсс активтерге жэне едбек затыда белінеді.

І .дГіек қүралы -  бүл едбектід қүрал-саймады, соныд көме- 
і імеи адам оддіріс процесінде белгілі бір өнім өндіріп шығару 
үііІІН ецбск затыда эсер етеді.

ІУІатсриалдық смес активтер -  бүл күндьгқ бағасы бар, бірақ 
заітай қүддылық болып табылмайгын үзақ мерзімді (бір жылдан 
астам) салымныд объектісі. Оған табиғи ресурстарды, жер учаске- 
лерін гіайдалану кұқы, патедттер, лицедзиялар, НОУ-ХАУ, тауар 
тадбалары жэне т.с.с. жатады.

I І іӨЛІМ.  Бухгалтерл ік ес е п  қағидалары 23



/'I Қи|»м<ылі>ік сссп
Маториалдық смес акгивтер негізгі құралдар сияқты өзінің 

Писміііқы қүиын иормативгік қызмет мерзімі ішінде тозүды есеп- 
теу жолымеп өндіріс шыгындарыиа кошіреді.

Еңбек заттары -  адам еңбек процесіиде еңбек қүралдарының 
көмегімен эсер ететін заттар. Олар бір рет қана қатысады, то- 
лығымен түтынылады жоне өздерінің қүнын өнім құнына кә- 
шіреді.

Өндірістің бір кезегінде оған шикізат пен материалдар, жарты- 
лай фабрикаггар, отындар, қайталама ресурстар жзне т.б. жатады.

Айналым саласындағы қүралдар дайын өнімге, ақша кара- 
жатьша жэне есеп айырысудағы қаражаттарга болінеді. Өцделуі 
толық аяқталған, сынақтан өткен, стандарттарга сэйкес келетін 
дайыи өнім қоймаға өткізіледі.

Ақша қаражагы -  бүл кэсіпорынның кассасындағы қолма- 
қол акша қаражаттарының сомасы, банктердегі есегі айырысу 
шотындағы, валюталық шоттағы жэнс өзге шоттардағы ақша қа- 
ражаітары, бағалы қағаздар (акциялар, облигациялар, жииақ ақша 
сертификаттары, вексельдер) жэне кэсіпорынның озге де акша 
қаражаттары.

Есеп айырысудағы қаражат -  берілген аванстар бойынша 
тауарлар, жүмыстар мен қызметтер үшін, алынған вексельдер 
бойынша дебиторлық берешекгер, есеп беретін адамдардағы со- 
малар.

Оқшауландырылған қаражат -  бюджетке салык түрінде 
аударылуға тиіс пайда сомасы мен кэсіпорынның арнайы қорларын 
қүруға жүмсалған сомалар.

Алу көздері мен мақсаггық бағыітарына сэйкес шаруашылық 
қүралдары меншікгі жэне таргылған қаражат көздеріне бөлінеді.

Меишікті қаражат көздері болып табылатындар:
-  жарғылық қор -  кэсіпорыпды қүрған кезде оның кызметін 

қамтамасыз ету үшін қүрылтай құжатгарында белгіленген 
мөлшерде қүрылтайшылар (меншік иелері) мүлік түрінде 
(негізгі қүралдардың, материалдық емес активтердің қүны, 
ақша қаражаты) енгізген салымдарьшың ақшалай түрдегі 
жиынтығы;



— пайда -  өнімдерді, жү.мыстарды, қызметгерді, материалдық 
қүндылықтарды, негізгі қүралдарды жэне т.б. сатудан 
кәсіпорын алган табыстың шығыстардан асу сомасы;

-  рсзервтік капитал -  мақсаітық бағыты бойынша жүмсал- 
маған резервтердің сомалары жзне басқалар.

Банктіц несиелері -  банктен алынған (етелмеген) үзақ мер- 
зімді жэне қысқа мерзімді ссудалардың сомалары қарыз қара- 
жатының көзі болып табылады.

Басқадай қарыз қаражаттары -  кэсіпорынның еңбек үжымы 
шығарған жэне сатқан акциялардың сомасы, кәсіпорынның ак- 
циялары мен облигациялары, қысқа мерзімді жэне ұзак мерзімді 
қарыздар т.б.

3 .4 . Бухгалтерлік есептің 
әдістемелік негізі

Бухі-алтерлік есепті үйымдастырудың әдістемелік негізін 
эдістер меи тәсілдер жүйесі қүрайды. Олар қүжаттау, түгендеу, 
бухгалтерлік балама жасау, екіжақты жазу әдісін қолданып жи- 
нақгамалы жэне талдамалы шоттар жүйесін, мүліктер мен міндет- 
темелерді бағалау, калькуляциялау мен кәсіпорынның есеп беруі 
арқылы жүзеге асырылады.

Қркаттау -  шаруашылық операцияларын қүжаггардың көме- 
і'імен олар жасалгатг сәтте жэнс сол жерде бастапқы тіркеу.

Қүжат бухгалтерлік жазбалар үшін міндетті негіз болып сана- 
лады. Әрбір шаруашылық операциясына ол жасалған cone қүжат 
жасалады, онда қүжагтың атауы, операцияныц мазмү.ны, оның 
жасалған күні, өлшем бірлігі, операцияның жасалуына жауапты 
адамдардың қойған қолдары корсетіледі. Сөйтіп қүжапар зандық 
растаушы күшке ие болады.

Түгендеу -  мүліктің накды қолда барын бухгалтерлік есептіц 
деректері бойынша запай сойкестііін гексерудің эдісі. Ол бух- 
галтерлік есеп деректерінің растығы мен кәсіпорьш меншігінің 
сақталуын қамтамасыз ету мақсатымен жүргізіледі. Негізгі қү-
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ралдар, тауарлы-материалдық құндылықтар, акша қаражаттары, 
аяқгалмаған ондіріс, сауда косігіорныныңтауарлары жоне басқалар 
'гүгенделугс тиіс.

Түгендеу белгіленген мерзімдерде материалды-жауапіъі адам- 
дар ауысқан кезде, аудиторлардың, тергеу органдарыньщ талабы 
бойынша және т.б. жагдайларда жүргізіледі. Түі сндеудің дерск- 
тері актімен рссімделеді.

Бағалау -  бүл натуралды көрсеткіштерді ақшалай корсеткіш- 
тергс аударудыц эдісі. Мүның өзі шаруашылық қорлар мен олардьщ 
қорлану көздері туралы жалпылама деректерді алу үшін бухгалтер- 
лік есепте ақшалай көрсеткіштерді міндетті түрде пайдаланумен 
байланысты болып огыр. Кәсіпорынньщ мүлкі мен оның көздерін 
бағалаудың шынайылығы мен дүрыстығы бухгалгерлік есептің 
барлық жүйесін қүру кезінде маңызды болмақ. Бағалаудың принцип- 
тері нормативтік актілермсн реателінеді. Мысалы, қолданыстагы 
нормативтік қүжатгарда белгіленгені: бухіалтерлік балансга негіз- 
гі қүралдар бастапкы қүны мен жинақталған тозу сомасын корсеіу 
аркылы калдық күны бойынша, магериалдық емес аістивтер -  бүлар 
да бастапқы қүны мен жинақталған гозу сомасын корссіу эркылы 
қалдық қүны бойьшша, өндірістік қорлар оларды сатып алу мен 
дайыидаудың нақты қүны бойынша бағалаиады жэне т.с.с.

Калькуляцыя -  шығындарды топтастыру мен сатып алынған 
материалдық қүндылықгардың, эзірленген өнімдер мен а ғқарылған 
жүмыстардың өзіидік күнын анықгау эдісі. Өнімнің өзіндік қүнын 
калькулядиялау пормативтік қүжатгармен реттелінеді.

Шоттар жәнс екіжақты жазу
Бухгалтерлік есептің шогтары біртсктес шаруашылық опера- 

цияларын топтастыруға жэне ағымдағы есебін жүргізуге арналған. 
Қорлардың эрбір түрі мен олардың кездеріне жеке шот ашылады. 
Мысалы, 1040 -  ”¥лтгық валютадағы ағымдағы, корреспоидснт- 
тік шотгағы ақша”, 1010 -  ’’Кассадагы ұлтгық валютамен берілетін 
қолма-қол ақшалар”, 5310 -  ’’Қүрылтайшы күжатпеп белгіленген 
резервтік каиитал”, 5410 -  ’’Есепті жылғы кіріс” жэне т.с.с.

Екіжақты жазу -  шаруашьиіық операцияларын бухгалтер- 
лік есептің шоттарында тіркеудің әдісі. Бүл эдістің мэні -  эрбір 
шаруашылық операциясы екі рет тең сомамен бір шоттың дебетін- 
дс жоне басқа шоітың кредитінде жазылады.



Бухгалтерлік баланс- кэсіпорынның мүлкі мен олардың пай- 
да болу коздерін ақшалай бағамеи белгілі бір күнге, әдетте айдың
1-күніне экономикалық топтастырудың эдісі.

Косіпорыннын қорлары бухгалтерлік баланста ақшалай өл- 
шеммен екі топтамада корсетіледі: оның бірі кәсіпорынның қандай 
қорлары бар екендігін, екіншісі -  олардың қандай коздерден гіайда 
болғаныи көрсетеді, яғни баланс кесте түрінде жасалады. Ол екіге 
белінін, бір жағы актив, ал екінші жағы -  пассив деп аталынады.

Бухіалтерлік баланстың екі жағы өзара тең, өйткені оларда 
бір ғана мүлік көрсетіледі, бірақ бір жағынан құрамы мен орнала- 
суы бойынша, екінші жагынан оның пайда болу коздері бойынша 
керініс табады.

Сонымсн, баланстың негізінде кәсіпорындағы шаруашылық 
қорларының жагдайы мен оларды иайдалануға қадағалауды жүзеге 
асыруға болады.

Есеп беру дегсніміз кэсіпорынның белгілі бір кезеидегі өн- 
дірісгік-шаруашылық және қаржы кьізметтерін сипаттайтын көр- 
сеткіштердің арнайы кестелсрге топтастырылған жүйесі.

Есеп берудің керсеткіштері кэсіпорынның қаржы жағдайын 
талдау үшін, кәсшорынның нарықтағы жағдайын бағалау үшін 
тиісті басқаруітіылық шешімдерге ғіегіздеме эзірлеу жэне қабыадау 
үшін пайдаланылады.

Бухгалтерлік есепгің эдістемесін қүрайтын әдістері мен тэ- 
сілдері өзара байланысты жэне өзара шарттастырылған.

Оларды қолдану нәтижесінде ескеріліп отырған объектілердің 
бухгалтерлік есепте ақшалай, еңбектік жэне иатуралды өлшеуіш- 
термен (корсеткіштермен) үздіксіз, жалпылама жэне қүжатпен 
нсгізделе корсетілуін, мүлікгсрді, олардың пайда болу көздерін, 
шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есептің шоттарында 
біртектес топтастыру қам гамасыз етіледі.

Бүл мүліктерді, оның пайда болу көздері мен шаруашылық 
операцияларын екі жақты жазу әдісінің көмегімен шоттарда 
өзара байланыстырьш көрсету, мүліктер мен міндеттемелердің 
пақты қолда барын есеп деректерімен мерзім сайын салысты- 
ру шынайы, жиынтық, жүйеленген есептеме дсректерін алуға 
мүмкіндік береді
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28 Қпржмлық есеп

ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ:

I Ііухгилтерлік сссптің мәпі болып табылатмны:
I) қчпыппшсу кочімеп озара байпанысцан шаруашымыц цүралдары 

ш н  шчручшылық қы імст процесіндегі олардың айналымы; 
чшЯріс, Іюлініс, иипалыс, түтыныс;

3) қчрііир, тчбыс, Оапк несиелері;
■I) иіирупшы іық чпсрчцшшры, шаручшыяыц процестері;
5) мениіікті капитал жзие міндеттемелер.

2. Мыналардыц қайсысы шаруишылық операциясы дсп аталады?
1) біртектес ишруаіиыпыц операцияларыпың жиынтыгы;
2) тауарлы-материаядыц қүчдылықтарды any;
3) шаруашылыц цүралдирыиыц цозгалысы меп өзгерісініц қүжатпен 

ресімделгеп фактісі;
4) ондірістік қорларды әзірлеу;
5) материалдық емес активтерді сатып алу.

3. Мыналардың ңийсысы шаруашылық процесі деп аталады?
1) біртектес шаруашылъщ операцияларыпыц жиынтыгы;
2) опдіріс жәие опы сату;
3) ондірістік қорларды әзірлеу;
4) дайын әнімді откізу жэне ол үиіін ақиіа алу;
5J дайып өпімді сату.

4. Басқалардың алдыида борышкер болатын кэсіпорын қалай ата- 
лады?

1) кредитор;
2) дебитор;
3) қарычгср;
4) жеткізуші;
5) сатып алушы.

5. Қандай кәсіпорын кредитор деп аталады?
1) песие беретіп кэсіпорып;
2) акция іиыгаратыи кзсіпорын;
3) айиалым цуралдары бар кзсіпорын;
4) ақиіа қаражаттары жоқ кэсіпорын;
5) сатып алушы кзсіпорын.



6. Кумзпді қарыз болып табылатычы қайсысы?
1) белгіленген мерзімде өтелмеген кэсіпорышіыц дебшюрлыц берешегі;
2) белгшенген мерзшде өтелген кәсіпорынның дебиторлыц берешегі;
3) белгіленген мерзімде өтелмеген кәсіпорынныц кредиторлъщ бере- 

шегі;
4) белгілеіігеіі мерзімде өтелгеи кәсіпорынныц кредиторлық берегиегі;
5) бюджетке төлемдер бойыниіа берешек.

7. Мына операцияпардыц қайсысы шаруашьиіық операцинсы болып 
саналмайды?

1) іиоты жақын арада қойылатын қызметтер көрсету;
2) болашақ цызметтер бойыпша келісшшартқа цол цою;
3) кейінірек көрсетічетін цызметке цолма-қол ацгиа царажаттарын

any;
4) бурын несиеге алынган материалдарды төлеу;
5) жүмысшыларга желтоцсаи айы үшін жалацы төлеу.

8. БЕздісі деп мыпалардъщ қайсысы аталады?
1) шыгындарды топтастыру тәсілі;
2) БЕ заты көрііііс табатын тэсілдер мен амалдар жиышпыгы;
3) активтік жәііе пассивтік шоттардың жиынтыгы;
4) жедвл есеп;
5) цұжсіт.

9. Оқшауландырылган қаражат:
1) қолма-қол ақша царажаттарыиың сомасы;
2) дебиторлъщ берешектің сомасы;
3) салық түріиде бюджетке сіударылуга тиіс пайда сомасы;
4) кассадагы ацша царажаттары;
5) арпайы нысандар.

10. Дебиторлық жзне кредиторлық берешектердіц пайда болу се- 
бебі:

1) цүндылыцтарды алу, цызметтерді көрсету және т.с.с. мерзіміыің 
төлем мерзімімен сэйкес келмеуі;

2) есеп айырысу иютындагы ақша царажаттарының жетіспеуі;
3) кәсіпорын кассасында ақша царажаттарының болмауы;
4) ресурстарды дұрыс бөлмеу;
5) балапсты дүрыс жасамау.
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11. Кәсіпорынның мүлкі пайда болу көзіпе қарай қалайша жіктеледі?
1) қарыздық және тартылган;
2) бекітіяген және меншікті;
3) меишікті жәие царыздъщ;
4) бекітілген және әлеуметтік мақсаттагы;
5) меншікті жэие бекітілген.

12. Үдаііы ондіріс прнцесіндегі атқарымдық ролі боііыпша ишруашы- 
лықтыц мулкі қалаиша жіктеледі?

1) оидіріс қүралдары, айналым қаражаттары, оқшауландырылган к,а- 
ражаттар;

2) негізгі, айишіым, оқшауландырылган;
3) өндіріс саласындагы цуршідар, айналым саласындагы царажаттчр, 

оцшауландырылган қиражаттар;
4) иегізгі қүралдар, әидіріс саласындагы қүралдар, зияіідар;
5) материалдъщ емес активтгр, айналым қаражаттары.

30 Қаржылық есеи
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4-ТАРАУ. БУХГАПТЕРПІК
БАЛАНС

4.1. Бухгалтөрлік баланс, 
оның мәні мен ерекшеліктері

Баланс созі латын тілінен аударылғанда тендікті, теңдесгікті 
немесе қандай да бір қызметгің тарапгары арасындағы қатынастың 
сандық көрсеткішін білдіреді.

Ақпараттарды баланстық жинақтау есепте, қаржы-шаруашы- 
лық қызметті талдауда, басқару шешімдерін негіздеу мен қабылдау 
үшін, кэсіпорыпдардың, үйымдардьщ нарық экоиомикасында ба- 
ғыт алуы үшін кеңінен қолданылады.

Баланстың негізінде кэсіпорында бар қорлар, олардың жаг- 
дайы туралы, қүрамы мен орналасуындағы өзгерістер, соидай- 
ақ олардың пайда болу кездері туралы мәліметгер алады. Бүл 
мәліметтер белгілі бір күнге жалпы ақшалай корсеткіштермен 
берілген.

Сонымен, бухгалтерлік баланс кәсіпорынның мүлкін ақшалай 
бағамен белгілі бір сэтке екі топпен: орналасуы мен пайдаланы- 
луы бойынша жэне олардың пайда болу коздері бойынша жалпы- 
лай корсетудің әдісі болып табылады.

Қазақстан Реепубликасы Қаржы министрлігінің 3.03.94 ж. 
№10-4/1143 хатыиа сәйкес кэсіпорындар мен үйымдар меншік 
нысаны мен қызметінің түрлеріне қарамастан тоқсан сайын есегі- 
ті кезең аяқталған бойда 30 күннен кешіктірмей бухгалтерлік ба- 
лансты жасайды.

Сыргқы түрі бойынша бухгалтерлік баланс кесте болып кө- 
рінеді де, оның сол жақ бөлігінде мүліктер қүрамы мен орналасуы 
бойынша, яғни баланс активі көрсетіледі. Оң жақ бөлігінде осы мү- 
лікгердің қалыптасу коздері, яғни баланс пассиві көрініс табады.



Актив і і с і і  иассив жиынтықтарының арасьшда теңцік бо- 
луы тиіс. Мұның өзі баланстың активі мен пассиві қорлардың 
сол бір ғана жиынтығын екі түрлі топтарда көрсетілетіидігімен 
■гүсіндіріледі.

Баланстық бап бухгалтерлік баланстьщ негізгі элементі болып 
табылады. Ол мүліктердің, міндеттемелердің түріне (атауына), 
мүліктердің қалыптасу көздеріне сәйкес келеді.

Кэсіпорын мүлкінің жекелеген түрлерін, оның пайда болу 
көздерін, міндеттемелерін сипаттайтын баланс активі мен пас- 
сивінің көрсеткіші (жолы) бухгалгерлік баланстың бабы деп 
аталады. Бухгалтерлік балансты жасаған кезде бүл баптар топқа, 
гоптар — бөлімдерге бірігеді. Бірігу олардың экономикалық мағы- 
насына орай жүзеге асырылады. Багггардың ерекшеліктері:

-  активтік баптар шаруашылық қорларын қүрамы, орналасу 
жэне пайдаланылуы бойынша, ал пассивтік баптар олардың 
пайда болу кәздері бойынша көрсетуге қызмет етеді;

-  активтік баптар барлық материалдық қүндылықтарды, ақша 
ресурстарын, берешектерді, ал пассивтік бахггар -  меншікті 
капиталды, кзсіпорынның қарыздарын көрсетеді.

Баланс-бруіто жэне баланс-нетто дегеп бар. Қазіргі кезде ха- 
лықаралық бухгалтерлік стандарггардьщ талаптарына сәйкес бел- 
гіленген баланс нысаны пайдаланылады, мүның өзі баланс-нетгоға 
сай келеді.

Балаис-брутго түрлі ғылыми зерттеулер үшін пайдаланылады.
Бухгалтерлік баланс-непоның активінде екі бөлім, пассивінде 

үш бөлім бар.

АКТИВ:
I. Үзақ мерзімді активтер.
II. Ағымдағы активтер.

Меншікті капитал мен міндетгемелер:
I. Меншікті капитал (Акционерлік капитал).
II. ¥зақ мерзімді міңдеттемелер.
III. Ағымдағы міндеттемелер.
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Баланстың активі мен пассиві бойынша жиынтықтар баланс 
валютасы деп аталады. Баланс активі мен пассивінің аталыгі 
өткен эрбір бөлімінде тиісті баптар болады (2-кесте).

Баланс-неттода бірқатар баптар ашық түрде керсетіледі. Мы- 
салы, “Материалдык емес активтер”, “Негізгі құралдар” баптары 
бойынша бастапкы құны, тозу жэне қапдық құн керсетіледі.

Баланс-неттоның актив валютасына материалдық емес ак- 
тивтердің, негізгі куралдардың қалдық құндары ғана енгізіледі.

4 .2 . Баланстың құрылымы және 
оның баптарының мазмуны

Жоғарыда аталып өгкендей, экономикалық мағынасы бойын- 
ша біртектес баптар топтарға, ал тогітар -  бөлімдерге бірігеді. 
Бөлімдердің мазмұны шаруашылық корлары мен олардың кезде- 
рінің жіктемесіне сэйкес келеді.

2-кесге. «KEGOC» ААҚ 2005 жылгы бухгалтерлік балансы

Активтер Есепті кезсң 
басы

Есспті кезең 
соңы

1 2 3
1. Ұзақ мерзіаді активтер
Материалды емес акіивтердін бастапкы құны
гудвилл (105)
пахенттер (103)
тауарлар белгілері ж.б. (101, 102, 104, 106) 
Материалды емес активтер аморгизациясы 
(111-116)
Материалды емее активтердің калдық кұны

168175

-87433
80743

171249

-95747
75502

Негізгі куралдардыц бастапқы кұны: 
жер (121)
гимараттар мсн қовдырғылар (122) 
машиналар мен жабдықтар (123) 
транспоргтык қүралдар (124) 
басқа негізгі құралдар (125) 
аяқталмаған қурылыс (126)

86177836
488654
4359151
77051170
1382740
340412
2555709

90935902
488654
4492023
77760799
1410899
350367
6433159
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кестеніц жалгасы
1 2 3

Жинақгалған тозуы (131-134) 
Негізгі қуралдардыц қалдық куны: 
жер (121)
ғимараггар мен кондырғылар (122) 
машииалар мен жабдықтар (123) 
транспорттық күралдар (124) 
басқа негізгі құралдар (125) 
аяқталмаған қурылыс (126)

-18632098
67545738
488654
3839122
59450530
983353
228370

-20551200
70384701
488654
3893996
58404830
939200
224863

Инвестициялар:
Еншілес ұйымдарға салынған инвсстициялар (141) 
Тәуелді ұйымдарга салынған инвсстициялар (142) 
Басқа инвсстициялар (143-144)
Узақмерзімді инвестициялар (401-403)
Дебиторлық берешектср:
алуга арналған шоттар (301, 303)
алынған вексельдер (302)
жүмыскерлердіц ж.б. адамдардың берешеіі (333)
басқа дсбиторлык берешектер (322-323, 334)
алдағы кезендердің шығындары (341-343)

400927

400927

358603

358603

I бөлім жиыны 68027408 70818807
11 Агымдағы активтср
Тауарлы-материалды қорлар: 
материалдар (201-208) 
аяқталмаган ондіріс (211-213) 
тауарлар (221-223)
Болашақ мерзім шыгындары (341-343)
Дебиторлық берешек:
алыні аи авапстар (351-353)
алуі а арналған шоттар (301-303)
апынған вексельдер (302)
негізгі шаруашылық серіктеспен сншілес
серікгес ұйым арасындағы ішкі топ
операциялары бойышиа берешек (321)
жумыскерлердің ж.б. адамдардың бсрешсгі (333)
баска дебиторлық берсшектер (322-323, 334)
Ақша қаражаггары (411-424, 431, 441, 451, 452)

2120538
2058541

61997
8825
2485736
1101166
1241083

134663
3048295

2147947
2094307

53640
4162
2785614
2059358
1395468

12536

314090
4686093

II бөлім жиыны 7654569 10169655
Барлык активіср 75681976 81438462
Капитал жоне міндеттемелер Есепті кезец 

басы
Есеиті кезең 
соңы
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кестенің соңы

1 2 3
III Капитал жэне резершер
Жарғылық капитал (501-503)
Төленбеген капитал (511)
Лкция бойынша сыйакы (қосымша төленген каии- 
•гал) (351)
Қайта бағалау сомасы (қосымша теленбегсн капи- 
тап) (541-543)
Резевтік канитал (551-552)
Бөлінбеген габыс (жабылмаған зиян) (561-562) 
Оиың ішівдс: 
есспті жылғы (561)

100 000 000 
-24633034

135456
-4495814

І00 000 000 
-24506094

135456
-2691336

1804479
111 Болім жиьшы 71006608 72938027
IV Үчақ мсрзімді міидсттеме 
Зайі.імдар (601) 
оиың ішінде:
кепілдемелік зайымдар (601-603) 
кепілдемесіз зайымдар (601-603) 
негізгі шаруашылық серіктсспен еншілес серіктес 
ұйымдардың бір-біріне займы (603)
Мсрзімі асқан салықтар (632)

2994911
2994911

6153464
6153464

706965
V Бөлім жиыны 2994911 6860429
VI Қысқа мерзі.мді міндсттемелер
Қг.ісқа мсрзімді зайымдар мен овердрафт (601-603)
Кредиторлық берешек:
төлеуге арналган шотгар мен вексельдер (671)
алынған аванстар (661-662)
салықтар бойынша берешск (631-639)
басқа кредиторлық карыз (632, 642, 643, 651, 652,
687)
есептелген төленуге тиісгі шығындар (681-683, 686) 
болашақ мерзім кірісі (611) 
басқалар (682-687)

50410
1312933
1035265
277668
43056

274058

65975

208083

74
1271994
994785
277208
32661

335278

64204
73021
178053

V Болім жиыны 1680457 1640006
Барлық капитал мен міңдеттемелер 75681976 81438462

1-болім. Б^л бөлімде үзақ мерзімді активтер көрсетілсді: 
Матсриалдық емсс активтер -  бұл бап бойынша ұзақ мер- 

зімді кезең бойы (бір жылдан астам) шаруашылық қызметте қол- 
даиылатын жэне табыс келтіретін іМатериалдық емес объектілерге
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кэсіпорын сшіатын сагіымдар корсетіледі. Бұл орайда түсіндірме 
жазуларда амортизация есептеудің одісі, есептеу мерзімі. сондай- 
ақ ссепті кезеңцегі: гудвилл-патенггердің, тауар таңбаларының 
жэне басқалардың есептен шығарылуы көрсетіледі.

Негізгі қүрапдар -  бүл материалдық салада, сондай-ақ өнді- 
рістентыс саладақызмет мерзімі біржылдан аспайтын материалдық 
активтер.

Мүнда мынадай баптар ашылуға тиіс:
а) жер;
э) үйлер мен ғимараттар;
б) машиналар мен жабдықтар;
в) жіктемесіне сэйкес негізгі қүралдардың басқа да түрлері;
г) жинақталған тозу;
е) аяқгалмаған күрделі қүрылыс.
Бүған қоса тусіндірме жазуларда үзақ мерзімді жалға алынған 

негізгі қүралдар мен телемі кейінге қалып, сатып алынган негізгі 
күралдар бөлек көрсетіледі.

Инвестицнялар -  кэсіпорынның табысты активтеріне (баға- 
лы қағаздар, акциялар, облигациялар), жарғылық қорына жэне 
басқа кәсіпорынға салған үзақ мерзімді (бір жылдан астам мер- 
зімге) инвестициялары, өзге кэсіпорындарға берілген қарыздар 
көрсетіледі.

Мүнда мыпадай баптар ашылады:
а) еншілес серіктестіктерге берілген инвестициялар;
э) тәуелді завды үйымдарға берілетін инвестициялар;
б) ағымдағы қүнды көрсегілген озге де инвестициялар, бүл 

олардың баланстық қүнынан ерекшеленеді.

2-бөлім. Ағымдағы активтср.
Өңдеу және сату мерзімдеріне қарамастаи тауарлы-материал- 

дық қорлар (шикізат қалдығы, негізгі жэне кемекші материал- 
дар, отын, сатып алынатын жартылай фабрикаттар, қосалқы бөл- 
шектер).

Алдағы кезең шығындары -  есепті күннен бастап бір жыл 
ішінде есептен шығарылуы мүмкін.



Лцша царажаттары. Пайдаланылуьша шек қойылған ақша 
қаражаттарынан шектеулер бір жыл ішінде алынып тасталса, олар 
ағымдағы активтерге қосылады.

Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары -  мерзімі бір жылға 
дейін.

Дебиторлық берешек -  есепті күннен бастап бір жыл ішінде 
алынуы мумкін.

Мүнда мынадай баптар ашылуы тиіс:
а) авамстық төлемдер;
ә) алуға арналған шоттар мен вексельдер;
б) еншілес серіктестіктердің дебиторлық берешегі;
в) лауазымды тұлғалардың дебиторлық берешегі;
г) озге де дебиторлық берешектер.
Сомасы бір жыл ішінде алынбаса, дебиторлық берешек ағым- 

дағы активтерге толықтай қосылады.

3-бөлім. Мсншікті капитал мен резервтер.
Баланстың пассивінің меншікті капитал бірінші бөлімінде мен- 

шікті капитал туралы ақпараг ашылып көрсетіледі. Жарғылық 
капитал -  кәсіпорынның қүрылтай қүжаттарына сэйкес оның 
меншік иелерінің (қатысушыларьшың, құрылтайшыларының) са- 
лымдары есебінен құралған жарғьиіық қор.

Түсіндірме жазуларда есепті кезенде жарғылық капиталда 
болған өзгерістер жайлы ақпаратгы ашыл көрсету керек.

Акдионерлік қоғамдарда мынадай ақпараттар ашылып көрсе- 
тілуге тиіс:

а) мэлімделген, шыгарылған жэне айналымда жүрген (мәлім- 
делген, жазылатын жэне төленген капитал) акциялардың 
саны мен сомасы;

э) төлепбеген капитал;
б) акцияның номиналдық жэне ағымдағы құны;
в) оларға ие адамдардың қүқы, дивидендтерді бәлу мен мүлік 

бөлігін төлеудің шартгары;
г) ерекшеленген акциялар бойынша төленбеген дивиденд- 

тер;
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д) отомі іолеіііп олынған меншікті акциялар (алынып қойыл- 
ган капитал);

с) болашақга шығаруға мәлімделген акциялар.
Өзге меғшіікті капитал:
а) номинал қүнынан артық төленген каиитал;
э) неғізгі құралдар мен қаржы инвестициясын қайта бағалау 

сомасы.
Резервтік капитал. Бүл бап бойынша кэсіпорьшда қалып- 

тасқан резервтік капиталдың қалдығы көрсетіледі.
Болінбеген кіріс (жабылмаған зиян).

4-бөлім. ¥зақ мерзімді міндеттемелср.
¥зақ мерзімді міндеттемелерді ашып көрсеткеи кезде, бір 

жылдың ішінде етелуғе тиіс бөлігін қоспағанда, мыналар жеке 
ашылып көрсетілуге тиісті:

а) қамтамасыз етілген несиелер;
э) қамтамасыз етілмеген несиелер;
б) еншілес серіктестіктер ұсынған несиелср;
в) толемі кейінге қалдырылған салықтар,
Түсіндірме жазбада пайыздық мелшерлемені, несиені өтеудің 

мерзімін өтеудің тәртібін жэне шартта көзделген басқа да талап- 
тарды көрсету керек.

5-бөлім. Ағымдағы міндеттемелер
Агымдағы міядетгемелерді аиіыи көрсеткен кездс, кредитор- 

лардың талабы бойынша төленуге тиісті міндеттемелер меи есеп- 
ті күннен кейінгі бір жылдың ішінде өтелуге тиісті үзақ мсрзімді 
міндегтемелердің бөлігі қоса алганда, мынадай баптар ашылуға 
тиіс:

а) қысқа мерзімді несиелер немесе овердрафт;
о) салыктар бойынша берешек;
б) телеуге арналған дивидендтер;
в) еншілес серіктестіктерге берешек;
г) акционерлік қоғамның лауазымды түлғаларына берешек;
д) озге кредиторлық берешек.



Толеуге есептелген шығыпдар -  болжанбаған жагдайлар 
бойынша есептелген төлемдер.

Ллдағы кезеңцердің табыстары -  б.үл бапта есепті жылы 
алынған, бірақ болашақ есепті кезеңге жатқызылатын (жалдық 
төлем) қаражаттар көрсетіледі.

Егер занды тұлға міндетгемені үзақ мерзімді негізде қайта 
қаржыландыруға шешім қабылдаса, үзақ мерзімді міндеттемелер- 
дің ағымдық белігі ағымдағылардан алынып тасталады. Мүндай 
жағдайда міндеітемелердің сомалары мен қайта қаржыландыру 
сомалары ашып көрсетіледі.

4 .3 . Шаруашылық операцияларының 
түрлері және олардың 

бухгалтерлік балансқа әсері
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Кэсіпорында жүзехе асқан эрбір шаруашылық операциясы не 
мүліктің мөлшерін, не оның қалыптасу көздерінің шамасын немесе 
бір мезгілде мүліктің де, оның қалыптасу көздерінің де мөлшерін 
өзгертеді. Бүл орайда өзгеріс өсу жагына, сондай-ақ кему жағына 
қарай болуы мүмкін, баланс валютасы да өзгереді.

Кәсіпорында жасалатын шаруашылық операциялары бух- 
галтерлік баланстың активі мен пассивінің мөлшеріне эсер ету 
белгісіне қарай төрт гүрге бөлінеді. Бірінші түрдегі операциялар 
мүліктердіц қүрамын өзгертеді, я ғ і і и  баланс активінің баптарының 
ішінде орын ауыстырулар болады. Бүл жағдайда баланс валютасы 
өзгермейді. Мысалы, есеп айырысу шотынан кәсіпорын кассасына 
20 мың теңге алынды. Аталған операция баланстың “Кассадағы 
үлттық валютамен беріпетін қолма-қол ақшалар” жэне “Есеп айы- 
рысу шотындағы қолма-қол ақшалар” деген баптарына эсерін 
тигізеді. Бүл операцияның орындалуы “Кассадагы қолға бсрілетін 
қолма-қол ақшалар” бабы бойынша қаралсапар +20 мың теңгеге 
артқанын, ал “Есеп айырысу шотындағы қолма-қол ақшалар” ба-



‘In Қіціжылық осен
ііыіідіі .’() мың тоңгоге комігснін білдіреді, ягни баланс активінің 
(іпіігарыпі.іц ішіндсорыи ауыстырулар болды жэне жалпы алғанда, 
баланс валютасы өзгермеген.

Екінші түрдегі операциялар кэсіпорын мүлкінің қалыптасу 
коздерін өзгертеді, ягни пассив ішіндегі баптардың орын ауыс- 
тырулары болады. Бүл жағдайда баланс валюгасы өзгермейді. 
Мысалы, бұрын келіп түскен материалдар үшін жеткізушілер- 
ге берілетін берешек 36 мың теңге сомасьшдагы банк ссудасы 
есебінен өтелді. Аталған операция баланс иассивінің мынадай 
баитарына эсерін тигізеді: “Жеткізушілермен жэне мердігер- 
лермен қысқа мерзімді есеп айырысу” жэне “Банк несиелері”. 
Бүл шаруашылық операциясының орындалуы “Жеткізушілер- 
мен жэне мердігерлермен қысқа мерзімді есеп айырысу” бабы 
бойынша 36 мың теңге сомаға кемігендігін, ал “Банк несиелері” 
бабы бойынша — 36 мың теңгеге артқанын білдіреді, яғни баланс 
пассивінің ішінде сомалардың орын ауыстыруы болған жэне 
жалпы алғанда баланс валютасы өзгермеген. Үшінші гүрдегі 
операциялар мүлік пен оның қалыптасу көздерінің мөлшерін бір 
мезгілде озгертеді, бүл орайда өзгеріс есу жағына қарай болады. 
Мұның өзінде баланс валютасы активі мен пассиві бойынша бір- 
дей шамаға өседі. Мысапы, 50 мыңтеңге сомаға негізгі қү_ралдар 
өтеусіз алынды.

Аталған шаруашылық опсрациясы баланстың: “Негізгі қүрал- 
дар” жэне “Басқа табыс” деген екі бабына әсерін тагізеді.

Бұл шаруашылық операциясын орындау “Негізгі құралдар” 
бабын +50 мың теңге сомаға арттырады жэне сонымен бір мезгіл- 
де “Басқа табыс” бабы да +50 мың геңге сомаға арггы.

Баланс валютасы активі бойынша да, пассиві бойынша да +50 
мың теңгеге артқан.

Төртінші түрдегі операциялар мүліктің мөлшсрі мен оның 
қалыптасу көздерін бір мезгілде өзгертеді, бул орайда өзгеріс кему 
жағына қарай болады. Мүлың озінде баланс валютасы активі мен 
пассиві бойьшша бірдей сомаға кемиді. Мысалы, есеп айырысу 
шотынан еншілес кэсіпорындарға кредиторлық берешекті етеу 
үшін 23 мың теңге сома толенді. Аталган шаруашылық операция-



сы баланстың: “Есеп айырысу шотындағы қолма-қол ақшалар” 
жэне “Еншілес кэсіпорындармен есеп айырысу” деген екі бабына 
әсерін тигізеді.

Бүл шаруашылық операциясының орьшдалуы “Есеп айыры- 
су шотындағы қолма-қол ақшалар” бабы бойынша сома -  23 мың 
теңгеге кемігенін, бірақ сол мезгілде “Еншілес кэсіпорындармен 
есеп айырысу” бабы бойынша да сомалар -  23 мың теңгеге кемі- 
гендігін білдіреді, ойткені есеп айырысқан кезде кәсіпорынның 
бсрешегі кемиді. Баланс валютасы активі бойынша да, пассиві 
бойынша да -  23 мың теңгеге кеміген.

Әрбір шаруашылық операциясын баланстың өзінде корсету 
өте ауқымды болмақ, сондықтан баланстар есепті кезеңнің басына 
жэне аяғына жасалады. Мұның езі барлық өзгерістерді жалпылама 
түрде коруге мүмкіндік береді, ал ағымдағы өзгерістер бухгалтер- 
лік есептің шоттарында ескеріледі.
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42 Қаржьілық есен

ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ

1. Баланстың актив жагында қайсысы корсетіледі?
1) узақ мерзімді және агымдагы пассивтер;
2) царжылай твестициялар жзие мениіікті капитал;
3) узац мерзімді және агъшдагы активтер:
4) дебиторлық және кредиторлыц берешек;
5) номітал цүныпан тыс төленген капитал.

2. Баланстың пассив жагында қаидай ақиарат аіиылып кнрсетііеді?
1) алдагы кезецдердіц шыгыстары турсиіы;
2) меншікті катітач туралы, қысцамерзімдіэісэие үзақ мерзтді міи- 

деттемепер турачы;
3) царжылыц ипвестициячар туралы;
4) қаржылық жагдай туралы;
5) табыстар мен иіыгыстар туралы.

3. Кәсіпорынпыц муліктері пайда болу каздеріне қарай қалайша жік- 
теледі?

1) қарыздық және тартылган;
2) бекітілген және меншікті;
3) меншікті жзие қарыздьщ;
4) бекітілген және ариайы мсщсаттагы;
5) меншікті жэие бекітічгеи.

4. Шаруашылықтыц муліктері удайы ондірістегі атқарымдық 
(фупкционалдык) қызметі бойынша цалашии топтастырылады?

1) өндіріс қуралдары, айналым царажаттары, оқшаулапдырылгші 
царажаттар;

2) негізгі, айналым, оқшаулаидырылган;
3) өидіріс саласътдагы цүралдар, айначым сачасындагы царажаттар 

және оқіиауландырылгаи қаражаттар;
4) негізгі цурачдар және өндіріс саласындагы цуралдар, зшндар;
5) материаядъщ емес активтер;

5. Шаруаіиыльщ операциясы қандай типке (турге) жатады: “Мате- 
риилдар үшіп жеткһушілерге береіиекті өтеуге есеп айырысу шоты- 
пап ақша аударылды ”?

1) 1-ге;
2) 2-ге;
3) 3-ке;
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4) 4-ке;
5) 1-ге және 2-ге.

6. Шаруашылык, операциясы қаидай типке жатады: “Зейнетақы 
қорыпа жэне басқа да сақтандыру органдарына аударым жасалды”?

1) 1-ге;
2) 2-ге;
3) 3-ке;
4) 4-ке;
5) 4-ке жэне 1-ге.

7. ІЛаруашылық операциясы қандай типке жатады: “Жалақыдап 
табыс салыгы үсталды ”?

1) 1-ге;
2) 2-ге;
3) 3-ке;
4) 4-ке;
5) 3-ке және 1-ге.

8. Шаруашылың операциясы цандай типке жатады: “Пайдаланылма- 
ган жиынтықтаушы бүйымдар ондірістен қоймага қайпшрылды”?

1) 1-ге;
2) 2-ге;
3) 3-ке;
4) 4-ке;
5) 2-ге және 3-ке.

9. “ІІегһгі цүралдардың тозуы”, “Материалдық емес активтердің 
тозуы” деген баптары жоқ баланс қалай аталады?

1) ңорытынды ба/іанс;
2) сынама баланс;
3) баланс брутто;
4) баланс нетто;
5) нацтыланган бстанс.

10. Бухгалтерлік баланс дегеніміз:
1) агымдагы активтерді топтастыру тэсілі;
2) агымдагы пассивтерді топтастыру тәсілі;
3) шаруашылъщ қүралдары мен олардың пайда болу кездерін белгиіі 

бір сэтке сщшалай багамен топтастыру тәсиіі;
4) саяъдо теңдігі;
5) қатаң есеп.



11. Шаруашъиіъщ операциясы қапдаіі типке жатады: “Зейпетақы 
қорыиа және басқа да сақтандыру органдарына аударым жасалды”?

1) 1-ге;
2) 2-ге;
3) 3-ке;
4) 4-ке;
5) 5-ке.

12. Шаруаиіылық отгерациясы қандай типке жатады: “Қаңтар 
айыныц жалақысынан табыс салыгы усталды ”?

1) 1-ге;
2) 2-ге;
3) 3-ке;
4) 4-ке;
5) 5-ке.

13. Шаруашылықоперациясықандайпшпкежатады: “Қолдапылмаган 
жиыитықтаушы буйымдар өндірістен қоймага қайтарылды ”?

1) 1-ге;
2) 2-ге;
3) 3-ке;
4) 4-ке;
5) 5-ке;

14. Кэсіпорыида жасалчтып шпруаіиылық операциялары бухгал- 
терлік баланстың активі мен пассивтеріпің молшеріне ықпал ету 
қасиетіпе орай былчйша болінеді:

1) уиі типті;
2) екі типті;
3) торт типті;
4) бөлінбейді;
5) бес типті.

15. Шаруашылық операциясы ңапдай типке жатады: “Материалдар 
үшін жеткізушіге береіиекті отеу үшіп есеп айырысу шотыпан ауда- 
рылды”?

1) біріншіге;
2) екіпиііге;
3) үшіишіге;
4) төртіпшіге;
5) бесіншіге.

4 4  Қаржылық есеп
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5-ТАРАУ. ш о т т а р  ж ү й е с і ж ә н е
ЕКІ ЖАҚТЫ ЖАЗУ

5 .1 . Бухгалтерлік есептің шоттары, 
оләрдың мақсаты мөн құрылысы

ІІІаруашылық қызметіне басшылық ету үшін қорлардың жағ- 
дайы мен олардың көздері туралы ақпаратпен қатар осы қорлардың 
жабдыктау, өндіру және сату ироцестерінің барысындағы қоз- 
ғалысы туралы мәлімеггер қажет. Ол үшін әрбір шаруашылық 
операциясын корсегу керек, мүның өзі қажетті ақпарат алуды 
қамтамасыз етеді. Осы мақсатпен бухгалтерлік есепте шоттар 
жүйесі пайдаланылады. Оның кемегімек есептің экономикалық 
жағынан біртектес объектілері жіктелінеді.

Бухгалтерлік есептің теориясы мен әдістемесінде бухгалгер- 
лік есеп шоттарының жүйесіне ерекше рөл беріледі, өйткені олар- 
ды пайдаланумен қатар ақиараттарды қосарлап көрсету, оларды 
жинақтау жоне жалпылау проблемалары шешіледі. Шоттарда жаз- 
балар екіжақты жазу әдісін қолдану арқылы жүргізіледі.

Бухгалтерлік есептіц шоттары дегеніміз — шаруашылық 
қорлары мен олардың көздерін ақшалай бағамен тогітастырудың, 
ағымдаіы есепке алудың, бақылаудың жэне керсетудің эдісі.

Шот -  бүл ақпарат жииақтаушы. Кейіннен ол жинақталады 
жэнс ор түрлі жинақ көрссткіштер мен есептемелерді жасау үшін 
пайдаланылады.

Шоттар шаруашылық қорларының эрбір түріне, олардың 
көздеріне жэне шаруашылық процестеріне бухгалтерлік есеп 
объектілерінің белгіленген жікгемесі арқылы ашылады. Бухгал- 
терлік шоттарға барлықжазулар қүжаттардың негізінде жазылады. 
Операцияларды шоттарда тіркеу ақшалай түрде жүргізіледі. Бүл 
орайда алгашқы қүжаттардагы наіуралды көрсеткіштер ақшалай 
корсеткіштерге ауыстырылады.



Сыртқы түрі бойьшша шот екі боліктен тұратын кесте бейнелі.
Ш отгаң сол жақ бөлігі -  дебет, ал оң жақ белігі -  кредит деп 

аталады.
Әрбір шотқа айдың басындағы және соңындағы қалдықтың 

(сапьдоның) жэне дебеті мен кредиті бойыыша ай үшін айналымның 
болуы тэн.

Шаруаілылық опсрацияларын шоттарда корсету үшін қүжат- 
тық растау қажет. Оған қағаздық алғашқы құжаттар, машиналық 
тасығыштар, дискетгер жэне т.с.с. мысал бола алады. Бүл орайда 
олардың эрқайсысының заңдық күші болуға тиіс.

Шоггардың активтік жэне пассивтік деген түрлері болады. 
Олар оз атауын баланс жақтарының атауынан алған және олардың 
мазмүнын көрсетеді.

Активтік шоттар шаруашылық қорларын олардың қүрамы мен 
орналасуы бойынша есепке алуға арналған. Мысалы, “Ағымдағы 
корресіюнденттік шоттағы үлттық валютадағы ақша” шоты, “Ши- 
кізат пен материалдар” шоты, “Кассадағы үлтгық валютамен қолға 
берілетін ақшалар” шоты жэне т.б.

Активтік шоттардағы қалдықтар (сальдо) тек дебеттік болады.
Пассивтік шоттар шаруашылыққорларының көздерін олардьщ 

мақсаттық бағыты бойынша есепке алуға арналған. Мысалы, 
“Банктердің несиелер” шоты, “Резервтік капитал” шоты жэне т.б. 
Пассивтік шоттағы қалдықгар (сальдо) тек кредиттік болады.

Активтік шотгағы жазулардың сызбасы мынадай түрге ие бо- 
лады.

Активтік шот
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Дебет Крсдит
Онерация басындагы қалдық (садьдо)
Шаруашылык корларын артгыратын 
шаруашылық операциялары

ІІІаруашылык қорларын кемітетін 
шаруашылық операциялары

Шаруашылық операцияларьшын сомасы 
дебет бойынша айналымды күрайды

Шаруашылық операцияларының 
сомасы крсдит бойынша 
айиалымды қүрайды

Операция соңындағы қалдық (сальдо) (опе- 
рация басындағы сальдо + дебет бойьшша 
айналым — кредит бойьшша айналым)



Сонымен, активтік шот бойынша көрсетілетіні: шотгың дебет 
жағы бойынша -  операция басындағы және соңьшдағы қалдықгар 
жэне қалдықты арттыратын шаруашылық операциялары;шоттың 
кредит жағы бойынша -  қалдыкты тек кемітетін шаруашылық опе- 
рациялары.

Пассивтік шоітағы жазулардың сызбасы мынадай түрге ие бо- 
лады.

ІІассивтік шот
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Дебех Кредит
Операция басындағы қалдық (сальдо)

Шаруашылык корларыныц коздерін 
кемітетін шаруашы;іық операциядары

Шаруашьшық қорларыньщ 
кездерін арітыратыа шаруашылық 
операциялары

Шаруашылық операцияларыньщ 
сомасы дебіл' бойыиша айналымды 
кұрайды

Шаруашылык операдиясынын 
сомасы кредит бойынша айналымды 
құрайды
Операция соңындағы қалдық 
(сальдо) (операция басындағы сальдо 
+ кредит бойынша айналым -  дебет 
бойьшша айналым)

Сонымен, мүліктердің қалыптасу көздері ескерілетін пассив- 
тік шот бойынша көрсетілетіні:

• шоттың кредиттік жағы бойынша операцияның басындағы 
жэне соңымдагы қалдықтар жэне қалдықтарды арттыратын 
шаруашылық операциялары;

• шоттың дебетгік жағы бойьшша қалдықтарды азайтатын 
шаруашылық операциялары ғана көрініс габады.

5 .2 . Бухгалтерлік есеп шоттарындағы екі 
жақты жазу, оның мәні мен мағынасы

Әрбір шаруашылық операциясы бухгалтерлік есеитің шотта- 
рында екі рет (екіжақты жазу әдісімен): бір шоттың дебеті жэне 
екінші шоттың кредиті бойынша көрсетіледі.



Екіжақты жазу -  бүл шаруашылық операциясын эр түрлі 
шоттардың дебеті мен кредиті бойынша бірдей сомамен бір мез- 
гілде көрсету эдісі.

Дебеттелетін жзне кредиттелетін шоттарды көрсеіу шот- 
тар корреспонденциясы немесе бухгалтерлік жазу (бухгалтерлік 
жазба) деп, ал шотгар корресионденцияланатьш деп аталынады.

Шоггар корреспонденциясын жасау типтік жэне жалпылама 
сипатқа ие болатын қарапайым шаруашылық операцияларының мы- 
салында қарастырылатыньш атай кету керск. Олардың мағынасы: 
шаруашылық операциясы бір шоттың дебетіне жэне екінші шотгың 
кредитіне эсерін тигізеді, ядни оған тек екі шог қана қатысады.

Алайда тәжірибе жүзінде көрсеткендей, қаржы-шаруашылық 
қызметте бір шоттьщ дебеті бойынша жэне бірнеше шоттардың 
кредигі бойынша көрсетілетін, сондай-ақ бір шоггың кредиті 
бойынша жэне бірнеше шоттардың дебеті бойынша көрсетілетін 
операциялар да кездеседі. Сондықтан бухгалтерлік жазулар қара- 
пайым жэне күрделі болып бөлінеді.

Бір шоттың дебеті екінші шоттың кредитімен корреспонден- 
цияланатын жазу царапайым деп аталынады.

Мысалы, жеткізушіден 30000 теңге сомасындағы материал- 
дар келіп түсті, Материалдардьщ келіп гүсуі нәтижесінде активтік 
“Шикізат пен материалдар” шотывдағы сомалар артады, сондықтан 
“Шикізат пен материалдар” шоты дебеттеледі, сонымен бірге жет- 
кізушілерге берешек есті, сондықтан “Жегкізушілермен жэне мер- 
дігерлермен қысқа мерзімді есеп айырысу “ шоты бойынша бүл 
сома кредитте көрсетіледі. Жалпы жазу мынадай түрге ие болады: 
“Шикізат пен материалдар” шотының дебеті, “Жеткізушілермен 
жэне мердігерлермен қысқа мерзімді есеп айырысу” шотының 
кредиті — 30 000 теңге.

Бір шоттың дебеті екі немесе одан да көп шоттардың кредиті- 
мен корреспонденцияланатын, бір шотгың кредиті екі немесе одан 
да көп шоттардың дебетімен корреспонденцияланатын бухгалтер- 
лік жазу күрделі жазу деп аталынады.

Мысалы, 50 000 теңге жалақы есептелген, соның ішінде негіз- 
гі өндірістің жұмысшыларына -  30 000 теңге, көмекші әндірістің 
жұмысшыларына -  20 000 теңге.
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Келтірілген шаруашылық операциясы былай көрсетіледі:
Д-т “Негізгі ендіріс” шоты -  30 000 теңге
“Көмекші өндіріс” шоты -  20 000 теңге
К-т “Қызметкерлермен еңбекақы бойьшша есеп айырысу” 

шоты — 50 000 теңге.
Шаруашылық операцияларьш бухгалтерлік есептің шотта- 

рыиа жазу қүжаттардың негізінде жүргізіледі. Шаруашылық опе- 
рациясыньщ пайда болу мөлшеріне қарай жүргізілетін жазу жэне 
олардың қүжаттармен ресімделуі хронологиялъщ  деп аталынады. 
Мүндай жазулар шаруашылық операцияларын тіркеу журналында 
жүргізіледі.

Деректерді экономикалық біргектес объектілер бойынша жүйе- 
леидіретін жазулар жүйелік деп аталынады. Шаруашылық опера- 
циясының бүл жазулары шоттарда (шоттар сызбасында) жүргізі- 
леді. Есеп практикасында хронологиялық жэне жүйелік жазулар- 
дың бір кестеге бірігуі сирек емес (№1 журнал-ордер, “Кассадағы 
үлттық валютамен қолға берілетін акшалар” шоты бойынша №1 
ведомость, №2 журнал-ордер”, “Есеп айырысу шотындағы қолма- 
қол ақшалар” шоты бойынша №2 ведомость).

Экономикалық мағынасына қарай эрбір шаруашылық опе- 
рациясы есептің екі объектісіне, яғни екі шотқа эсерін тигізеді, 
ейткені екіжақты сипатқа ие болады. Іс жүзінде, егер кэсіпорьгнға 
материалдар келіп түссе, онда бір жағынан материалдар кебейеді, 
ал екінші жағынан -  оны сатып алатын қаражатгар азаяды, яғни 
олардың қавдай көздердің есебінен келіп түскені міндетгі түрде 
көрсетіледі: қолма-қол ақшаға сатып алынған ба, элде оларды са- 
тып алуға несие пайдаланылды ма немесе жеткізушілерге берешек 
қалыптасты ма?

Шаруашылық операциясын екіжақгы көрссгудің мэні -  ол бір 
шоттың дебеті бойынша жэне екінші шотгың кредиті бойынша 
бірдей сомамен жазылуға тиіс. Демек, екіжақты жазу эдісін пай- 
даланып шоттар корреспонденциясын жасаған кезде үш қүраушы 
қатысады: шаруашылық операциясының мазмүны; дебетгелетін 
шот; кредиттелетін шот.

Екіжақты жазудың мэні кәсіпорын балансыньщ қүрылымымен 
түсіндіріледі. Онда оның мүлкі екі тұрғыдан қарастырылады:
4-3/41-07
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қүрамы мен орналасуы бойынша (бапанс активі); осы мүліктің 
қалыптасу көздері бойынша (баланс пассиві). Сондыкган баланс- 
тың активі мен пассивінің жиындары эрқашан тең.

Демек, екіжақты жазу эдісінің қажеттілігі кәсіпорынның мүл- 
кін баланстық топтау әдісінен туындайды. Екіжақты жазу эдісінің 
үлкен қадағалаушылық мэні бар, өйткені сол бір гана шаруашылық 
операциясы бірдей сомамен екі рет корсетіледі. Сондықтан осы 
операция бойынша сома айырмашылығы болса, жіберілген қателік 
пен оған жауапкср де анықталады.

5 .3 . Жинақтамалы және 
талдамалы есеп

Бухіалтерлік есептің шоттары жинақтамалы және талда- 
малы  болып бөлінеді. Шаруашылық қорларын немесе олардың 
көздерінжалпыламагүрде көрсетуге арналған шоттаржинақтамалы 
шоттар деп агалады. Осындай шоттармен жүргізілетін есеп жи- 
нақтамалы есеп деп аталынады.

Жинақтамалы есептің ерекшелігі -  ол тек ақшалай бірлікпен 
жүргізіледі жэне кәсіпорында бар материалдық қүндылықтардың 
сомасы қандай, берешектің сомасы қандай екендігін көрсетеді. 
Жинақтамапы шотгар бухгалтерлік балансты жасауғ'а қажет. Алай- 
да кэсіпорынды басқару жэне қаржы-шаруашылық қызметіне бас- 
шылық ету үшін, бәсекелес кэсіпорындармен есеп айырысуды үйым- 
дастыру, нарықгық экономикада оның алатын орньш бағалау үшін 
материалдарды жеткізушілердің әрқайсысы бойынша, эрбір сагып 
алушы бойынша жэне т.с.с. бойынша егжей-тегжейлі дерсктер болу 
керек. Яғни кәсіпорынның қаржы-шаруаиіылық қызметінің барлық 
жакгарына тек ақшалай түрде ғана емес, сондай-ақ начуралды іүр- 
де де сшіатгама беретін нақты, жеке мэлімеітер талап етіледі. Сон- 
дықтаи жинақгамалы шотгарды экономикалық жағынан тошасты- 
руды дамыту үшін талдамалы шоттар ашылады.

Қорлардың жэне оньщ коздерінің жекелеген түрлерініц қү- 
рамдас беліктерін есепке алуга арналған шоггар талдамалы
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шоттар деп аталады, ал осы шоггардың комегімен жүргізілетін 
есеп талдамалы есеп деп аталынады.

Талдамалы шопгпшрда есеп тек ақшалай өлшеуіштермен ғана 
емес, сондай-ақ натуралды өлшеуіштермен де жүргізіледі. Бүл 
шоттардағы жазулар неғұрлым толық болады. Оларда операцияның 
қысқаша мазмұны, қүжаітың нөміріжэне жедел басқаруға қажетті 
бірқатар басқа дерсктер келтіріледі.

Субшотгар тиісті жинақтамалы шоттың шеі інде талдамалы 
шоттарды аралық топтастыру болып табылады. Жинақтамалы 
шоттар I реттегі шотгар, субшоттар — II реттегі шоттар, талдамалы 
шотгар — III, IV жэне г.б. реттегі шоттар болып табылады. Мүның 
өзі тиісті басқару шеиіімдерін эзірлеу, негіздеу және қабылдаумен 
байланысты, алға қойған мақсаттарға немесе кэсіпорынның на- 
рықтағы жағдайын, ол өндіретінжэне сататын өнімдердің бәсекеге 
қабілеттігін анықтауға тэуелді.

Бухгалтерлік есептің жинақгамалы жэне галдамалы шопа- 
ры өзара байланысты, өйткені жинактамалы шоттарда көрсетілген 
сол мүліктердің түрлері мен олардың калыптасу көздері, ша- 
руашылық оиерациялары талдамалы шотгарда көрініс табады, бірақ 
экономикалық топтарға бөлінген түрде көрсетіледі. Бүл түптеп кел- 
генде талдамалы шотгың деректері тиісті жинақтамалы шоттың 
жиынтық деректеріне тең болуға тиіс, Мысалы, “Шикізат пен ма- 
тсриалдар” жинақгамалы шоты “Негізгі материалдар”, “Көмекші 
материалдар” және т.с.с. талдамалы шоттарғажіктелінуі мүмкін.

Одан кейін “Негізгі материалдар” деген талдамалы шогга 
көрсетілген деректер жіктелініп, оған талдамалы шотгар ашыла- 
ды: “Қара металдар”, “Түсті металдар”, “Орман материалдары” 
жэне т.с.с. Сөйгіп, кәсіпорындағы талдамалы есеп бухгалтерлік 
есеп жүйесіндегі қажырлы еңбекті талап ететін жүмысқа жатады. 
Есепгік деректердің жазуыныц дүрыстығы мен толықтығьш тексе- 
ру үшін айиалым ведомостері жасалады.

Айналым ведомосі -  бухгалтерлік есептің шотгарында көр- 
сетілген есептік-ақпараггы жинақтаудың тәсілі. Айналым ведо- 
мосі айдың басындағы жэне соңындагы қалдықтар (сальдо) жэне 
шотгың ай ішілдегі дебеттік жэие кредиттік айналымдары туралы 
шот деректері негізінде ай соңьшда жасалады.



Жинақтамалы есептің шоттары бойынша айналым ведомосін- 
де әрбір шотқа жеке жол беріледі. Бүл ведомосте қосарланган 
үш баған болады. Оларда эрбір шот бойынша бастапқы сальдо, 
шоттың дебеті мен кредиті бойынша айналымдар жэне соңғы 
сальдо жазылады. Бухгалтерлік есеп дүрыс ұйымдастырылатын 
болса, баған жиындарында міндетгі түрде қосарланған теңцік 
болуға тиіс, яғни дебеттік бастапқы сальдоның жиыны кредиттік 
бастапқы сальдоның жиынына тең болуға тиіс, шот бойынша де- 
беттік айналымдардың жиыны -  кредиттік айналымдардың жиы- 
нына, дебеттік соңғы сальдоның жиыны — кредитгік бастапқы 
сальдоның жиынына тең болуға тиіс.

3-кестеде жинақтамалы шоттар бойынша айналым ведомосі 
келтірілген. Операцияның басындағы және соңындагы шоттардыц 
дебеті мен кредиті сальдо жиынының теңдігі бухгалтерлік баланс- 
тың құрылысымен расталынады, өйткені шоттар бойынша дебет- 
тік сальдоның жиыны кәсіпорын мүлкінің сомасын, ал кредит- 
тік сальдоньщ жиыны -  олардың пайда болу көздерінің сомасын 
көрсетеді.
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3-кестс. Жинақтамалы шоттар бойынша айналым ведомосі

Жыл (ай) 
басындағы 

сальдо

Айдағы
айнальм

Жыл (ай) 
сонындағы 

сальдо
дебет кредит дебет кредит дебет кредит

1. Негізгі кұралдар 29000 9000 38000
2. Магериалдар 20000 9000 11 000 18000
3. Кассадағы ұлттык валюта- 
мсн қолга берілстін ақшалар 300 100 50 350

4. Жеткізушілермен есеи 
айырысу 10000 7000 9000 12000

5. Қызметкерлермен еңбекакы 
бойыиша есеп айырысу 7600 7000 11900 12500

6. Қызметкерлердің берешегі 800 200 1000
7. Еншілес серіктестерге 
берешек 1200 350 1550

8. Жаріылык капитал 31300 31300
Жиыны: 50100 50100 32300 32300 57350 57350



Барлық шоттар бойынша дебеттік жзне кредиттік айналым- 
дар жиындарының теңдігі екіжақты жазу әдісінің мэнінен басгау 
алады.

Бүған қоса айнапым ведомосіндегі шоттар бойынша дебеттік 
жэне кредиггік айналымдардың озара тең жиындары шаруашылық 
операцияларын тіркеу журналындағы жиынга да тең болуға тиіс. 
Бүл тецдік мэні -  зрбір шаруашылық операциясының сомасы 
шаруашылық операцияларын тіркеу журналында, сондай ақ бух- 
галтерлік есептің шоттарында дебеті жэне кредиті бойынша көрі- 
ніс табады.

Жоғарьща аталған тевдіктің болмауы есептік жазбаларда қа- 
телік бар екендігін білдіреді.

Жинақгамалы шоттар бойыниіа айналым ведомосі есепті ке- 
зеңдеі і шаруашылық қорлары мен олардың пайда болу көздерінің 
жалпы жагдайын бағалауда маңызы зор болмақ, Жинақтамалы 
есептің шоттары бойынша айналым ведомосінің қалдықтар тура- 
лы ақпараты кәсіпорынның бухгалтерлік балансын жасаған кезде 
п айд ал ан ы л ады.

Талдамалы шоггар бойынша айналым ведомосі есептің жүр- 
гізілуінің дүрыстығы мен толықтығын гексеруге ариалган. Олар 
жинақтамалы шотгагы жазуларды тапдамалы есептің жазулары- 
мен салыстыруга арналған құрал, сондай-ақ нақты шаруашылық 
ресурстарының жағдайын жэне қозғалысын қадағалау көзі болып 
табылады.

Жимақтамалы есептің шоттары бойынша жүргізілетін шах- 
маггық айналым ведомосі деген де белгілі. Ол шахматтық нысанда 
жасалады.

Жоғарыда келтірілген айналым ведомосінен айырмашылығы 
-  оған шотгар корреспонденциясы енеді жзне қүрылымы бойьш- 
ша күрделі және ауқымды болып табылады.

6. Бухгалтсрлік ссеп жинақтамалы шот топтамасыпың 
жүмыс шот жоспары

Бухгалтерлік есеп шоттарының жүмыс шот жоспары деге- 
німіз кэсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін есепке алуға 
қажстгі, экономикалық негізделген шотгардың жүйеленген тізі-
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лімі. ¥йымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік 
есебі шоттарьшың жүмыс шот жоспары, соидай-ақ оны қолдану 
жөніндегі нұсқаулық 2007 жылғы ақгіанның 28-і №234-111 Қазақ- 
стан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп- 
тілік туралы » бекітілген заңына сойкес күшіне енгізіледі.

Кэсіпорынның қаржы-іпаруашылық қызметінің бухгалтерлік 
есебі шотгарыныц жұмыс шот жоспарын шетелдік инвесторлар 
қатысатын кэсіпорындарды (бірлескен кәсіпорындар) жэне шетел- 
дік кэсіпорындарға толықтай тиесілі кәсіпорындарды қоса алғанда, 
бухгалтерлік есепті екіжақты жүйемен жүргізетін кәсіпорындар, 
бірлестіктер жэне халық шаруашылығының ұйымдары (банктер 
мен бюджсттік үйымдардан басқалар) пайдаланады.

Шоттардың жоспарын қолдану жөніндегі нүсқаулық бухгал- 
терлік есеп шоттарының жоспарын қолдануға жэне шаруашылық 
қызметтің біртектес фактілерін бухгалтерлік есептің шоттарында 
көрсетуге бірыңгай қадамды белгілейді.

ІНоттардың жоспары бойынша оны қолдану жөніндегі нүс- 
каулыққа сэйкес бухгалтерлік есеп тәуелділігіне, меншік нысанына, 
үйымдық-қүқықтық нысанына қарамасган, барлық шаруашылық 
салаларының, қызмет гүрлерінің кэсіпорындарьшда (банкгер мен 
бюджетгік үйымдардан басқа) үйымдастырылуға тиіс.

ІІІоттардың жоспарында бірінші реттегі жииақтамалы шот- 
гардың атаулары мен кодтары келтірілген.

Бухгалтерлік есептіц шоттары мынадай болімдерге біріккен:
1-бөлім. Қысқа мерзімді активтер.
2-бөлім. Үзақ мерзімді активтер.
3-болім. Қысқа мерзімді міндетіемслер.
4-бөлім. ¥зақ мерзімді міндеттемелер.
5-бөлім. Капитал мен резервтер.
6-белім. Кірістер.
7-бөлім. Шығыстар.
8-бөлім. Өндірістік есеике алу шоттары .
Төменде 22.12.2005 жылғы №426 Қазақстан Республикасының 

Қаржы мипистрінің жарлығына сәйкес бекітілген жүмыс шог жос- 
пары 'келтірілгсн.
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1-болім. АҒЫМДАҒЫ АКТИВТЕР

1000 Ақша қаражаттары
1010 Кассадағы геңгемен ақша қаражаггары
1020 Кассадаы валютамен ақша қаражатгары
1030 Жолдағы ақша теңгемен қаражаты
1040 Ағымдағы банктік шоттардағы теңгемен ақша қаражаты
1050 Агымдағы банктік шоттардағы валютамем ақша қаражаты
1060 Депозитгік банк шотгарындағы ақша қаражаты
1070 Арнайы шоттардағы акша қаражаты
1100 Қысқа мерзімді қаржы инвсстициялары
1110 Қысқа мерзімді ұсынылған қарыздар
1120 Сауда ұшін кысқа мерзімді қаржы активтері
1130 Өтеуге дейін үсталатын қысқа мерзімді қаржы активтері
1140 Cary үшін колда бар қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
1150 Өзге қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
1200 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1210 Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді 

дебиторлық бсрешегі 
1220 Еншілес үйымдардың қысқа мерзімді дебигорлық берешегі 
1230 Қауымдастырылған және бірлескен үйымдардың қысқа мер- 

зімді дебиторлық берешегі 
1240 Филиалдар мен қүрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді 

дебиторлық берешсгі 
1250 Қызметкерлердің кысқа мерзімді дебиторлық бсрешегі 
1260 Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек 
1270 Алуга тиісті қысқа мерзімді сыйакылар 
1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек 
1290 Күмэнді талаптарр бойынша резерв 
1300 Қорлар
1310 Шикізат жэне материалдар 
1320 Дайын өнім 
1330 Тауарлар 
1340 Аяқталмаған өндіріс 
1350 Өзге қорлар
1360 Қорларды есептеи шығару бойынша резерв



1400 Ағымдағы салық активтері 
1410 Корпорациялық табыс салығы 
1420 Қосылған қун салығы
І430 Өзге салық жэне бгаджетке төленетін басқа да міндетті тө- 

лемдер
1500 Сатуға арналған үзақ мерзімді активгер 
1510 Сатуға арналған үзақ мерзімді активтер 
1520 Сатуға арналгаи істен шығатын топтар 
1600 Өзге қысқа мерзімді активтер 
1610 Берілген қысқа мерзімді аванстар 
1620 Алдағы кезеқцердің шығыстары 
1630 Өзге қвсқа мерзімді активгер

2-болім. Үзақ мсрзімді актнвтср

2000 Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2010 ¥зақ мерзімді берілген қарыздар 
2020 Өтеуге дейін үсталатын үзақ мерзімді инвестициялар 
2030 Сагуға арналған қолда бар үзақ мерзімді қаржылық инвести- 

циялар
2040 Өзге узақ мерзімді қаржылық активтер 
2100 ¥зақ мерзімді дебиторлық берешек
2110 Сатып алушылар мен тапсырысшылардың үзақ мерзімді бе- 

решегі
2120 Еншілес үйымдардьщ үзақ мерзімді дебиторлық берешегі 
2130 Қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдардың үзақ мер- 

зімді дебиторлық берешегі 
2140 Филиалдар мен қүрылымдық болімшелердің ұзақ мерзімді 

дебигорлық берешегі 
2150 Қызметкерлердің үзақ мерзімді дебиторлық берсшегі 
2160 Жалдау бойынша үзак мсрзімді дебиторлық берешек 
2170 Алуға арналған үзақ мерзімді сыйлықтар 
2180 Өзі е үзақ мерзімді дебиторлық берешек 
2200 Үлестік қатысу эдісімен есепке алынатын инвестициялар 
2210 Үлестік қагысу эдісімен есепке алынатын инвестициялар 
2300 Жылжымайтын мүлікке иивестициялар
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2310 Жылжымайтын мүлікке инвестициялар
2320 Жылжымайтын мүлікке инвестиңиялардың амортизациясы 

жэнс қүнсыздануы 
2400 Негізгі қүралдар 
2410 Негізгі қүралдар
2420 Негізгі қүралдардың амортизадиясы жэне қүлсыздануы 
2500 Биологиялық активтер 
2510 Өсімдіктер 
2520 Жануарлар
2600 Барлау жэне бағалау активтері 
2610 Барлау жэне багапау активтері
2620 Барлау жэне бағалау активтерінің амортизациясы жэне қүн- 

сыздануы 
2700 Материалдық емсс активтер 
2710 Гудвилл
2720 Гудвилдіц қүнсыздануы 
2730 Өзге материалдық емес активтер
2740 Өзге материалдық емес активгердің амортизациясы жэне 

қүнсыздануы 
2800 Кейінге қалдырылған салықтық активтср 
2810 Корпорациялык табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған 

салықтық активтер 
2900 Өзге үзақ мерзімді активтер 
2910 Берілген үзақ мерзімді аванстар 
2920 Алдағы кезеңдердің шығыстары 
2930 Аяқталмаған қүрылым 
2940 Өзге үзақ мерзімді активтер

3-бөлім. Қысқа мерзімді активтер

3000 Қысқа мерзімді қаржы міндетгемелері 
3010 Қыска мерзімді банктік қарыз 
3020 Қысқа мерзімді алынгаи қарыз
3030 Қатысушылардың дивидентгері жэне кірістері бойынша қыс- 

қа мерзімді кредиторлық берешек



3040 ¥зақ мерзімді қажы міндеттемелерінің ағымдағы белігі
3050 Өзге қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері
3100 Салықтар бойынша міндеттемелер
3110 'Гелеуге тиісті корлорациядык табыс салығы
3120 Жеке табыс салығы
3130 Қосылған құн салығы
3140 Акциздер
3150 Әлеуметтік сальщ
3160 Жер салығы
3170 Көлік құралдары салығы
3180 Мүлік салығы
3190 Өзгс салықтар
3200 Басқа да міндетті жэне ерікті төлемдер бойышна міндеттеме- 

лер
3210 Әлеуметтік сақтандырулар бойынша міндеттемелер 
3220 Зейнетақы аударымдары бойынша міндетгемелер 
3230 Басқа міндетті төлемдер бойынша озге мінднттемелер 
3240 Басқа ерікті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер 
3300 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3310 Жеткізушілер мен медігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек
3320 Еншілес ү_йымдарға берілетін қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек
3330 Қауымдастырылған жэне білескен үйымдарға кысқа мерзіімді 

кредиторлық берешек 
3340 Фшшалдарға жэне қүрылымдық бөлімшелерге қысқа мер- 

зімді кредиторлық берешек 
3350 Еңбекақы толеу бойынша қысқа мерзімді берешек 
3360 Жалдау бойьшша қысқа мерзімді берешек 
3370 Үзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі 
3380 Төлеуге қысқа мерзімді сыйақылар 
3390 Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
3400 Қысқа мсрзімді бағалау міндеттемелері 
3410 Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелер 
3420 Заңцы наразыльщтар бойынша қысқа мерзімді міндегтеме- 

лер
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3420 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау 
міндеттемелері 

3440 Өзге қысқа мерзімді бағалау міндетгемелері 
3500 Өзге қысқа мерзімді бағалау міндеті емелер 
3510 Алынған қысқа мерзімді аванстар 
3520 Алдағы кезеңдердің кірістері
3530 Сатуға арналған істен шығатын топтың міндегтемелері 
3540 Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

4-болім. ¥зақ мерзімді міндеттемелер

4000 Үзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
4010 Үзақ мерзімді банктік қарыздар 
4020 Үзақ мерзімді алынған қарыздар 
4030 Өзге .ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
4100 Үзақ мерзімді кредиторлық берешек
4110 Жеткізушілер мен медігерлерге берілетін үзақ мерзімді бе- 

решек
4120 Еншілес ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық бе- 

решек
4130 Қауымдастырылғаи жэне бірлескен ұйымдарға берілетін үзақ 

мсрзімді кредиторлық берешек 
4140 Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін ұзақ 

мерзімді кредиторлық берешек 
4150 Жалдау бойынша узақ мерзімді берешек 
4160 Телеуге ариалған узақ мерзімді сыйақылар 
4170 Өзгс ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 
4200 Үзақ мерзімді бағалау міндетгемелері 
4210 Үзақ мерзімді кепілгерлік міндетгемелер 
4220 Заңды наразылықтар бойынша ұзақ мерзімді бағалау міндет- 

темелері
4230 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша үзақ мерзімді бағалау 

міндеттемелері 
4240 Өзге ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
4300 Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер

I Б 0 Л 1 М .  Бухгалтсрлік е с е п  қағидалары 59



4310 Корпорациялықтабыс салығы бойынша кейінгс қалдырылған 
салыктық міндетгсмелері 

4400 Өзғе ұзақ мерзімді міндеггемелер 
4410 Алынғаи үзақ мерзімді аванстар 
4420 Алдағы кезендердің кірістері 
4430 Өзге үзақ мерзімді міндеттемелер

5-бөлім. Капитал мен резервтср

5000 ПІығарылған кагштал 
5010 Жарияланған капитал 
5020 Төленбеген капитал 
5100 Эмиссиялық кіріс 
5110 Эмиссиялық кіріс
5200 Сатып алынған жекс мсншік үлестік аспаптар 
5210 Сатып алынған жеке меншік үлестік аспаптар 
5300 Резервтер
5310 Қүрылтай күжатгарында белгіленгеи резервтік капитал
5320 Қайта бағалауға арналған резерв
5330 Шетелдік валютаны қайта есепгеуге арналған резерв
5340 Басқа да резервтер
5400 Белінбеген кіріс (жабылмаған залал)
5410 Есептік жылдың пайдасы (залапы)
5420 Есеп саясатының өзгеруі нәтижесінде пайданы (залалды) тү- 

зету
5430 Өткен жылдардағы пайда (залал)

6-бөлім. Кірістер

6000 Өнімдерді сагудан жэне қызмет көрсетуден алынған кіріс
6010 Өнімдерді сатудан жэне қызмет кврсетуден алынған кіріс
6020 Сатылған онімді қайтару
6030 Бағадан жоне сатудан түсетін жеңілдіктер
6100 Қаржыландырудан түскен кіріс
6110 Сыйақылар бойынша кірістер
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6120 Дивидендтер бойынша кірістер 
6130 Қаржылық жалдау бойынша кірістер
6140 Инвестициялық жылжымайтын мүлік операңияларынан алы- 

натын кіріс
6150 Қаржылық аспаптардың әділ кұнын өзгертуден түскен кіріс- 

гер
6 160 Қаржыландырудан түсетін басқа да кірістер 
6200 Басқа да кірістер
6210 Дктивтердің шығуынан түскен кірістер 
6220 Өтеусіз алынған активтерден алынатын кірістер 
6230 Мемлекеттік субсидиялардан алынатын кірістер 
6240 Қүнсызданудан залалды қалпына келтіруден алынатын кіріс- 

гср
6250 Бағамдық айырмадан түскен кірістер 
6260 Операциялық жалдаудан түскен кірістер 
6270 Биологиялық активтердің эділ қүнын әзгертуден түскен кі- 

рістер 
6280 Басқа да кірістер
6300 Қысқартылатын қызметпен байланысты кірістер 
6310 Қысқартылатын қызметпен байланысты кірістер 
6400 Үлесгік қатысу эдісі бойынша есепке ескерілетін үйымдар 

пайдасының үлесі 
6410 Қауымдастырылған үйымдардың пайда үлесі 
6420 Бірлескен үйымдардағы пайданың үлесі

7-болім. Шығыстар

7000 Өткізілген өнімнің жэне көрсетілген қызтетгің өзіндік қүны 
7010 Өткізілген өнімнің жэне көрсетілген қызтеттің өзіндік қүны 
7100 Өнімдерді сату жэне қызметтер көрсету бойынша шығыс- 

тар
7110 Өиімдерді сагу жэне қызметтер көрсету бойынша шығыс- 

тар
7200 Әкімшілік шығыстар 
7210 Әкімшілік шығыстар
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7300 Қаржыландыруға арналған шығыстар 
7310 Сыйақылар бойынша шығыстар
7320 Қаржылық жалдау бойынша пайыздарды төлеуге арналған 

шығыстар
7330 Қаржылық аспаптардың эділ қүнын өзгертуден алынатын 

шығыстар
7340 Қаржыландыруға арналған басқа да шығыстар 
7400 Басқа да шығыстар
7410 Активтердің шығуынан алынатын шығыстар 
7420 Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар 
7430 Бағамдық айырма бойьшша шыгыстар
7440 Резервті қүру жэне үмітсіз талаптарды есептен шығару бойьш- 

ша шығыстар 
7450 Операциялық жалдау бойынша шығыстар 
7460 Биологиялық активтердің эділ қүнын өзгертуден түсетін 

шығыстар 
7470 Басқа да шығындар
7500 Қысқартыдған қызметпен байланысты шығындар 
7510 Қысқартылған қызметпен байланысты шығындар 
7600 Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін үйымдардың залалында- 

ғы үлес
7610 Қауымдастырылған үйымдардың залалындағы үлес 
7620 Бірлескен үйымдардың залалындағы үлес 
7700 Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар 
7710 Корпорадиялық табыс салығы бойынша шығыстар

8-бөлім. Өндірістік есепке алу шоттары

8000 Өндірістік есепке алу шоттары 
8010 Негізгі өңціріс
8020 Меншікгі өндірістің жартылай фабрикаттары 
8030 Қосалқы өндірістер 
8040 Үстеме шыгыстар
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Аралық субшоттар қаржы-шаруашылық қызметке талдау 
жасау, бақылау, басқару, есептемс жасау жоне кәсіпорынның 
нарық экономикасында бағыт алу талаптарына орай пайдала- 
нылады.

Шотгардың жинақгамалы шот жұмыс жоспарьш қолдану 
жөніндегі нүсқаулықта бухгалтерлік есепті жүргізу мен ұйым- 
дастырудың негізгі приициптері көрсетілген. Жинақтама шотгарға 
қысқаша. сипаттама беріледі, олардьщ қүрылымы мен мақсагы 
ашьш көрсетілген неғүрлым кеңтаралған шаруашылықжәне қаржы 
операцияларының есебін жүргізу тэртібі келтіріліп, шоттардың 
бухгалтерлік есептегі басқа шоттармен корреспонденциясы беріл- 
ген. Бухгалтерлік есептің шоттар жоспарын қайта қарауға себеп 
болғандар: біріншіден, кәсіпорын омірінде қысқа жэне үзақ мер- 
зімді займдар, мүлікті үзақ мерзімге жалға алу, материалдық емес 
активтер деген экономикалық санаттардың пайда болуы. Қор 
қүндылықтары -  бағалы қағаздар, басқа кәсіпорынға салымдар, 
вексель операциялары, валюталық мәмілелер есеіггің объектісіне 
айналады.

Екіншіден, біздегі бухгалтерлік есептің жүйесін халықаралық 
стандарттармен жақьшдасгырудың, оны жэне бухгалтерлік есеп 
беруді халықаралық тэжірибемен барыиша салыстырмалы жасау- 
дың қажеттігі туындады. Мүның өзі сыртқы экономикалык қызмет- 
тегі қиындықтарды жеңуге мүмкіндік береді жэне шетелдік инвес- 
тициялардың құйылуына, еркіи экономикалық аймақтардың қүры- 
луьша септігін тигізеді.

Кэсіпорындарға аралық субшоттарды ашу немесе жою жэне 
жекелеген аралық субшоггарды біріктіру қүқы берілген. Егер 
қайсыбір министрлік бірыңғай жоспарды 1-реттегі шоггармен 
толықтыру керек деп санайтын болса, мүның өзін жүзеге асырып, ‘ 
есеп саясатында негіздеуге болады.
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. Шоттардыц қапдай турлері болады?
1) активтік және пассивтік;
2) царапайым және күрделі;
3) дебеттік және кредиттік;
4) талдамапы және жинақтаушы;
5) сальдолық.

2. Активтік шоттарда соңгы сальдо қалайша анықталады?
1) бастащы салъдо + (косу) дебеті бойытиа аішалым — алу) кредиті 

бойынша айналым;
2) бастапцы салъдо — дебеті бойытиа айиалът + кредиті бойытиа 

айналым;
3) бастащы сальдо — дебеті бойьшша айналым — кредиті бойыниіа 

айналым;
4) бастащы салъдо + дебеті бойыніиа айналым + кредиті боііытиа 

аітапым;
5) бармыц иусңачар дурыс емес.

3. Сатып алынгаи материалдар бойытиа ҚҚС сомасын көрсеткен 
кезде қаидай жазба жасалады?

1) Д-т 1310 К-т 3310;
2) Д-т 1210 К-т 3130;
3) Д-т 1420 К-т 3310;
4) Д-т 3310 К-т 1420;
5) Д-т 1310 К-т 31030.

4. Шаруашылъщ операциясы бойьшша шоттар корреспопденциясын 
қурыцыз: «Маіиипалар тегін берілді»

1) Д-т 2310 К-т 2413;
2) Д-т 2413 К-т 6280;
3) Д-т 6280 К-т 2413;
4) Д-т 2413 К-т 2310;
5) Д-т 6280 К-т 5020.

5. Д-т 7210 К-т 3350 бухгалтерлік жазбасы нені бһдіреді?
1) салыцтарды уацтыпы төлемегені үіиіи есептелген осімсщыиы;
2) сақтандыру төяемдерінің сомасыи есептеуді;
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3) зшіды тулгалардан ссиіъщ үстап қалуды;
4) жалақыдан салыц үстап қалуды;
5) басқару аппаратының цызметкерлеріне жапақы мен демстыс ақы- 

сыныц есептелуін.

6. Бухгалтерлік есептің алдында қандай міндеттер түр?
1) меншікті цоргау;
2) жоспардыц орындалуын бақылау;
3) аклараттыц дүрыстыгын бацылау;
4) жоспардың орындалуын бацылау, меншікті цоргау, үнемділік ре- 

жимін ныгайту
5) қызметтіц нәтижелері тураиы толъщ жэне шынайы ақпарат- 

тарды қалыптастыру, мупіктердіц бар-жогы мен қозгалысына 
бақылауды цамтамасыз ету, царжы-іиаруашылыц цызметтегі 
жагымсыз цүбылыстарды уацтылы ескертіп отыру.

7. Субіиот дегеніміз нс?
1) бүл жипақтаушы есептіц шоты;
2) бүл тапдаугиы есептіц шоты;
3) бүл тапдауиіы жане жішақтаушы шоттар арасыпдагы аралыц 

буын;
4) бүл талдаушы шоттарды топтастыру әдісі;
5) есепте қо.чданылмайды.

8. Кәсіпорын қызметкерлеріне кассадан жалақи §еру бухгалтерлік 
есеппііц шоттарында қалай корсетіледі?

1) Д-т 1010 К-т 1040;
2) Д-т 1010 К-Т 3350;
3) Д-т 1040 К-т 3350;
4) Д-т 3350 К-т 1010;
5) Д-т 1040 К-т 1010.

9. Бухгалтерлік есеп штптарыпыц жоспары дегеншһ не?
1) есепте цолдсінылатын барлық талдауиіы шоттардыц тізбесі;
2) жинщтаушы және талдаушы иіоттардыц жиъштыгы;
3) жішақтиуіиы, тилдауіиы ’ шоттардыц және субъектілердіц зісиын- 

тыгы;
4) бухгалтерлік есептіц жинацтаушы корсеткіштері эюалпы номен- 

клатурасьшыц жіктеушісі;
5) талдауіиы және баланстап тыс шоттардыц жиынтьігы.
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10. Қаржылық есеп берудің мақсаты қандай?
1) тапдау жасау үшіп сщпараттарды жинау’ эісәне өңдеу;
2) цолданушы.парды царжы жагдайы турсиіы және есепті кезецдегі 

өзгерістер туралы үтымды, маі)ызды және іиъпіагіы сщпаратпеи 
қамтамасыз ету;

3) кәсіпорын жумысына бага беру;
4) шаруашылыц субъектісініц қаржыпық есеп беруіне тапдау жасау;
5) бсшанстыц отімдиіігін айқындау.

11. Бухгалтерлік есеп здісіпдегі «екі жақты жазу» элементінщ қыз- 
меті қаидай?

1) иіаруашылыц операцштарыпи баіиіапысты туындаган шаруа- 
шылық қубылыстарын бейнепеу;

2) бухгалтерлік қужаттардагы сщпараттарды есепке алу;
3) бухгалтерлік есеп объектіперітц деректеріп агымдьщ топтастыру;
4) иіаруаіиылык, операцпяларына байланысты болгаи өзгерістерді 

бухгалтерлік есепте корсету;
5) бухгалтерпік балансты қүру.

12. Бухгалтерлік есептіц жипақтаушы шоттары бойытиа айналым 
ведомосі неге арналган?

1) шоттар бойынша жиыиыи есептеп іиыгаруга;
2) шоттар корреспондеицшсьиіың дурыстыгын тексеруге;
3) есептің жургізілуі толықтыгын тексеруге;
4) екі жсщты жазудың дурыстыгын тексеруге;
5) компанияныц табыстары меи шыгыстарын есептеп иіыгаруга.

13. Шаруашылыц операциясып қандаіі бухгалтерлік жазбамен көр- 
сеткеп жоп: «Іссапар шыгыидары уиііи есеп беруіне аціиа берілді»?

1) Д-т 1210 К-т 1250;
2) Д-т 1252 К-т 1010;
3) Д-т 1010 К-т 1252;
4) Д-т 1010 К-т 3350;
5) Д-т 1040 К-т 1250.

14. Пассивтік шоттарда соцгы сальдо қалайша аиықталады?
1) бастащы салъдо + (цосу) дебеті бойыниіа айналым — (алу) кре- 

диті бойычиіа айначым;
2) дебеті бойыпша айиалым — кредиті бойыииіа аііналым —бастацы 

салъдо;
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3) кредит бойыниш айналым + дебеті бойынша айналым + бастапқы 
ссиіъдо;

4) бастащы сальдо + кредиті бойычша айналым — дебеті бойынша 
аііалым;

5) бастащы сапьдо + дгбеті бойыниш айшшым + кредиті бойынша 
айналым.

15. Килъкуляция дегеніміз:
1) аңгиа царажаттарыныц есебі;
2) кәсіпорын мүлкіи багалау;
3) есептеп гиыгару;
4) иіыгындарды топтастыру және сатып алынган қүндылықтар 

меп т.б. өиімініц өзіпдік қүпын айқындау әдісі
5) табысты топтастыру здісі.

16. Багалау дегентіз:
1) натуршіды көрсеткіштерді ацшалай корсеткіиіке айналдыру тә- 

сілі;
2) активті топтастыру;
3) пассивті топтастыру;
4) иіашыращы цүралдарды жүмыпдырылган цүралдарга айналдыру 

тәсілі;
5) ақша қаражаттарыи кәсіпорынныц кассасына аудару тэсілі.

17. Екі жаңіпы жазу дегеніміз:
1) шаруашылъщ цүралдарын БЕ шоттарында көрсету;
2) шаруашыльщ цүралдарын кэсіпорын балансында кврсету;
3) шаруашылъщ операциясын бір шоттыц дебеті және басқа иіот- 

тыц кредиті бойынша көрсету;
4) кассалыц кітапты жүргізу;
5) әпімніц әзіндік цүнын ащындсху.

18. Әрбір іиотта болуга тиістісі:
1) жыл соцындагы қшідық;
2) жыл басыидагы қалдық;
3) айдьщ басыидагы эісзие соңындагы қалдыц (сальдо) жэне дебеті 

меи кредиті бойынша ай ішіпдегі айналъшы;
4) шоттардыц сапъдосы;
5) шаруашылъщ қүралдарыныц жылдъщ салъдосы.
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19. Жалга алынган үй-жайларды, оңдеугс қабылданган материалдар- 
ды жэне т.б. Есепке алу ушіп қандай іиоттар пайдаланылады?

1) активтік іиоттар;
2) пассивтік иіоттар;
3) субшоттар;
4) баланстан тыс гиоттар;
5) талдаугиы шоттар.

20. Қарапайым бухгалтерлік жазба деп мынадай жазба аталады:
1) бір шоттыц дебеті біриеше шоттардың кредитімен корреспон- 

денцияланатын;
2) бір июттың кредиті екі шоттыц дебетімен корреспондені/ияма- 

натын;
3) бір шоттыц дебеті екі шоттыц дебетімен корреспонденциялаиа- 

тын;
4) бір шоттыц дебеті басца иіоттыц кредитімен корреспоиденцш- 

ланатын;
5) бір гиоттыц дебеті басца іиоттыц дебетімеи корреспонденцііяла- 

ііатып.

21. Курделі бухгалтерлік жазба дсп мынадай жазба атапады:
1) бір шоттыц дебеті екі немесе одаи көп шоттардыц кредитімен 

корреспондепцгіялаиатын немесе керісіниіе;
2) бір шоттың кредиті басқа июттыц дебетшен корреспопденцш- 

паиатын;
3) бір шоттың дебеті баланстт тыс июттың кредитімен коррес- 

понденц иял анат ы н;
4) бір шоттыц дебеті басца ишттыц кредитімен корреспондешіия- 

ланатын;
5) бір шоттыц дебеті субшоттардыц кредитімен корреспопденция- 

ланатын.

22. Шаруашыльщ операцияларыныц туыпдауыча жәпе қүэісаттармен 
ресімделуіне қарай жургЬшетін жизби қалаіі аталады?

1) операцгіялъщ;
2) хронологиялық;
3) жинацтаушы;
4) талдаушы;
5) бухгалтерлік.
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23. Экономикалық жагыпан біртектес нбъектиіер жоніпдегі дерек- 
терді лсүйеге келтіретін жазбалирды қалай атайды?

1) зісин ақт ауш ы;
2) жуйелеуіиі;
3) актгівтік;
4) пассивтік;
5) активтік-пассивтік.

24. Шаруашылық қүралдарып (мүліктерін) жэпе олардың коздеріп 
жалпылама көрсетуге арналган шоттир қалай аталады?

1) баланстан тыс;
2) субіиоттар;
3) талдаушы;
4) жинақтаушы;
5) активтік.

25. Қүралдар меп олардьщ коздерінің жекелеген түрлерінің қүрамдис 
боліктерін есепке алуга арналгаи шоттар цалай аталады?

1) баланстан тыс;
2) субшоттар;
3) талдаушы;
4) жинақтаушы;
5) актиатік.

26. Талдаушы шотпшр бойышиа айналым ведомосі неге арналгап?
1) экинақтаушы шоттар жүйесіндегі жазбалардың толықтыгын 

тексеруге;
2) шоттар брйынша жиынын есептеп шыгаруга;
3) шоттар корреспоидепциясыныц дүрыстыгыи тексеруге;
4) талдаушы есептің тольщтыгын тексеруге;
5) есепті жүргізудің дүрыстыгы меи толъщтыгыи тексеруге.

27. Талдаушы есептің шоттары бойышиа ведомостің қаидай түрлері 
жасалады ?

1) шахматпіһщ, саяъдолъщ;
2) коитокорренттік, сальдолыц;
3) сандық-сомалыц жзие тауарлы-материалдъщ;
4) салъдолық, жинацтауіиы, аішалым;
5) сандьщ-сомалыц, шахматтъщ.
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28. Активтік шот бойынша соцгы сальдо қандай жагдайда полге тец 
болады?

1) егерД-ті бойынша айналым К-ті бойынша аіталымга тең болса;
2) егер ай іиііііде шот бойынша царажат цоз&алысы болмаса;
3) мүпдай болуы мүмкін емес;
4) егер бастащы салъдо Д-ті бойынша аталымга цосылганда К-ті 

бойынша айншіымга тец болса;
5) егер бастащы ссиіъдодан К-ті бойъшиіа айналым алынганда Д-ті 

бойыниіа айталымга тец болса.
29. Пассивтік шот бойышиа соцгы сальдо қандай жагдайда нолге тец 
болады?

1) егер ай ішіиде шот бойынша цозгалыс болмаса;
2) егер бастащы салъдо кредиттік айналымга цосылгаида дебеттік 

айналымга тец болса;
3) мүндай болуы мүмкін емес;
4) егер К-ті боііытиа айналым Д-ті бойытиа айналымга тец болса;
5) егерД-ті бойынгиа аіталъш К-ті бойынгиа айналымга тец болса.

30. Қандай жагдайда пассивтік шот бойыпша соңгы сальдо нвлге тең 
болады?

1) егер ай іиііиде іиот бойыпша қаражаттар цозгапысы болмаса;
2) егер бастащы салъдомен кредиттік айналым қасылганда, дебет- 

тік айналымга тец болса;
3) мүядай болуы мүмкіи емес;
4) егер кредиті бойытиа аішалым дебеті бойытиа аішалымги тең 

болса;
5) егер кредиті бойыпша айиалым кредиті боііъшша айналымга тең 

болса.

31. Пассивтік іиоттарда соцгы сальдо қалайша аиықттады?
1) бастащы салъдо + (цосу) дебеті бойытиа айналым — (алу) кре- 

диті бойытиа айналът;
2) дебеті бойытиа айналым — кредиті боііытиа айналым — бастащы 

сапьдо;
3) кредит бойыиша айиалым + дебеті бойынша айналым +бастащы 

сальдо;
4) бастапцы сальдо -t кредиті бойыиша айналым — дебеті бойынша 

айналым;
5) бастащы салъдо + дебеті бойытиа аіталым + кредиті бойышиа 

айнстым.
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32. Кэсіпорын қызметкерлеріпің ясалақысыпан табыс салыгын үстап 
қалу бухгалтерлік есептің шоттарында қалай корсетіледі?

1) Д-т 3120 К-т 3350;
2) Д-т 3350 К-т 1010;
3) Д-т 3350 К-т 3120;
4) Д-т 7210 К-т 3350;
5) Д-т 3350 К-т 3110.

33. Активтік іиоттар пеге арналгап?
1) кэсіпорынпың мүліктерін цүрамы мен орпаласуы бойытиа есепке 

сиіуга;
2) негізгі цуралдарды багалауга;
3) деректерді салыстыруга;
4) баланс жасауга;
5) материалдьщ емес активтерді есепке алуга.

34. Пассивтік іиоттар неге арналгап?
1) негізгі цуралдарды багалауга;
2) шаруашылыц цүралдарыныц коздерін мсщсаттыц багыты бойын- 

ша есеше алуга;
3) ТМҚ қозгалысыи есепке алуга;
4) жалацы есептеуге;
5) басца материаядарды сатып алуга.

35. Жинақтаушы іиоттар бойынша айналым ведомосі не үіиін ке- 
рск?

1) шоттар корреспонденциясының дүрыстыгыи тексеру үіиіп;
2) тсшдаушы есептің толыцтыгын тексеру үшін;
3) жинақтаугиы есептің толъщтыгын тексеру үшіи;
4) шоттар боііынша жиынын есептеп шыгару үиіін;
5) есепті жүргізудіц дұрыстыгы мен толықтыгын тексеру үгиін.

36. Субіиот дегеніміз не?
1) бүл жинацтаушы есептің шоты;
2) бүл талдаушы есептің іиоты;
3) бұл талдаушы жэие жинацтауіиы шоттар арасындагы аралъщ 

буыи;
4) бүл талдаушы шоттарды топтастыру тәсілі;
5) есепте цолданылмайды.
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6-ТАРАУ. КӘСІПОРЫНДАҒЫ БАСТАПҚЫ 
ЕСЕП ЖӘНЕ БАСҚАРУ 
ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОНЫҢ АЛАТЫН 
ОРНЫ

6 .1 . Бастапқы есепті ұйымдастырудың
әдістемелік негіздері

Бухгалгерлік есеп статистикалық есептерге қарағавда жедел 
жэне қатад түрде қүжатпен жүргізілсді. Тиісті бухгалте^лік қү- 
жатпен расталмаған жазу жарамсыз больш саналады деген сөз. Кез 
келген шаруашылық операциясы қүжатпен ресімделуі тиіс.

Бухгалтерлік қүжаггар шаруашылық оиерациясы жасалған 
сэтте жасалады, Олар шаруашылық операциясының фактісі мен 
сипатын немесе оны жасау құқын куэландырады. Мүндай қүжаттар 
бастапқы бухгалтерлік қүжаттар деп аталады, ал олардан бастау 
алатын экономикалық ақпарат басгапқы Бухгалтерлік есеи болыи 
саналады.

Бастапқы есеп -  есеи беру процесінің алғашқы сатысы болып 
табылады. Бастапқы езепті ұйымдасгыру есеп беру керсеткіштері- 
нің жүйесін, шаруашылық қүралдарының, олардың қалыптасу 
көздерінің жэне шаруашылық процестерінің, сондай-ақ аралық 
бақылау объекті.лерінің құрамын зерттеуден басталады.

Бастапқы есептің объектісі больш табылатындар: материалдық 
ресурстарды әзірлеу, сатып а лу жэне жүмсау, жылу-энергетикалық 
ресурстарды пай.:Аалану, нормаланған жоне жүмыспен өтелген уа- 
қыт, ондіріс шыгьшдары, аяқталмаған өндірістің жартылай фаб- 
рикаггары мен қалдықта|.ьшың қозғалысы, өнім шығару көлемі, 
оның жонелтілуі мен сатылуы, жеткізушілермен, сатып алушылар- 
мен, таисырыс берушілермен. банктермен, қаржы органдарымен, 
күрылтайшылармен есеп айырысу және т.б. Есеп жүмысының бүл
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сатысьшда шаруашылық процестері жоне көптеген учаскелерде, 
цехтарда, қоймаларда дайын өнімді қабылдау және жөнелту пункт- 
герінде жэне кэсіпорынның басқа бөлімшелерінде туындаған құ- 
былыстар бастапқы қүжаттарда көрсетіледі.

Бастапқы деректердің көзін жинау меп құжаттарды толтыру -  
еңбекгі көп қажет ететін процесс. Бастапқы есепке барлық есептік
-  экономикалық жұмысгыд 40-60% келеді. Бастагіқы есеп қолмен 
жэне машиналық эдіспеп жүзсге асырылады. Қүжаттарды қолмен 
жасағанда жүмысқа көп уақыт жүмсалыл, қателіктер дс жиі ке- 
теді. Сондықган күжаттарды автоматты турдс жасау мен ЭЕМ-де 
оидеуге арналған техникалық қүралдар мсн есептеу машиналарын 
пайдалану арқылы есеи жүмыстарының ауыртпалығьш жеңілдету
-  бастаігқы есепті үйымдастырудың негізгі міндеті. Бухгаптерлік 
қүжаттар ақпараттьщ бастапқы жеткізушілері болып табылады.

Қүжат -  бүл шаруашылық оиерациясының жасалғаны туралы 
иемесе оны жасауға арналған қүқық туралы жазбаша куэлік.

Бастаиқы қүж ат- бүл шаруашылық операциясы орындалған 
сэтте жасалатын жэне болган фактілерді алғаш куэландыратын 
бухгалтерлік қүжат. Бастапқы қүжат жүргізілген шаруашылық 
операциясыныц заіщық күшін растайды. Ол жекелеиген орьшдау- 
шылардың шаруашылық операцияларын орыидаудағы жауапкер- 
шіліктерін белгілейді.

Косіпорын жүмысында қүжатгардың маңызы зор болмақ.
Біріншіден, қүжаттар есептік жазулардың нсгізі жэне растау- 

шысы болыи табылады. Бухгалтерлік қүжатгардың санасына жал- 
иы есегггің де сапасы тәуелді.

Екіншіден, қүжаттар шаруашылыққа басшылық етуге пайда- 
лаиылады. Қүжаттардың көмегімен шаруашылық операциясын 
жүргізуге окім беріледі, олардың орындалуы тексеріледі, норма- 
лармсн, жосгіарлармее жэне шығындар сметасымсн салыстыры- 
лады.

Үшіншіден, қүжаттар меишіктіц сақталуына бақылау жасау- 
ды камтамасыз етеді. Қүжаттардың квмегімен салгырттыққа, 
мемқүрайдылыққа ескерту жасалады, тауарлы-материалдық қүн- 
дылықгар мен ақша қаражаттарьшыц жстіспеушіғі мен ысырабы 
анықталады.



Төртіншіден, қүжатгардыд дәлелдеуші заңдық күштері бар.
Қужаттар -  кәсіпорындар мен адамдар араеындағы даулар 

кезіндегі жазбаша дәлелдеме. Олар сот органдары мен төрелік сот- 
га эр турлі шаруашылық шығындарын шешуге, иіарггар мен өзге 
де мівдеттемелерді орындауға нсгіз болады.

Косігюрындарда иайдаланылатын бухгалтерлік қүжатгар әдет- 
те типтік бланкілерде, қажетті деректемелері бар, бекітілген тиісті 
нысандарда жасалады.

Деректемелер — бүл қүжатгарда келтірілетін көрсеткіштер. 
Оны жасалған оиерациялар деректерінің негізінде голтыру қа- 
жег. Орбір есептік қүжатта деректемелер болуға тиіс. Мүиың 
кез келгеи қүжатта бар болуы -  міндетті. Мүпдай деректемелср- 
ге жататындар: қүжатгың атауы; қүжаггың жасалған күні мен 
орны; шаруашылық операциясының мазмүны; шаруашылық опе- 
рациясыныд өлиісуіштері, шаруашылық опсрациясын жасауға 
жэне қүжатгарды ресімдеуге жауанты адамдардыд қойған қол- 
дары.

Таспалар, дискілер жэнс т.б. ақпарат жсткізуші болуы мүмкін.
Бастагіқы қүжаттардыд негізінде есеп тіркелімдерінде: шог- 

тарда, журиалдарда жэне т.с.с. жазбалар жасалады.
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6 .2 . Құжаттардың жіктемесі

ІІІаруапіылық операциясын ресімдеу үшін иысаны мен маз- 
мү.ны бойьшпіа эр гүрлі құжаттар пайдаланылады, мүныд озі олар- 
ды жіктеу қажеттігін іуындатады. Есептік қүжатзар сыртқы жоне 
ішкі болып бөлінеді. Сыргқы қүжаітар кэсіпорынға мемлекеггік 
оргаіщардан, жоғары түрған үйымдардан, салық инспекциясынан, 
банктерден, қүрылтайшылардан, жеткізушілерден, сатып алушы- 
лардап жэне т.б. келіп түседі. Мүндай қүжатгарға төлем тапсыр- 
масы, шот-фактура, төлем талабы жэне т.б. жатады. Бүл құжаттар 
типтік нысандар бойынша жасалады. Ішкі құжаттар тікелей кэ- 
сіпорында жасалзды. Оғаи кіріс жэне шығыс касса ордерлері, жүк- 
күжаггар, талаптар жэне г.б. жатады.



Мақсатына қарай құжаттар өкімдік, ақтаушы, аралас (комби- 
нациялы) және бухгалтерлік ресімдеу қүжатгары больш бөлінеді.

Өкімдік -  бүл окім жасайтын, тапсырыс беретін немесе 
шаруашьшық онерациясын жасауға қүқық беретін қүжаттар. Мүн- 
дай қүжатгарға шаруашылық опсрациясын жасауға кэсіпорын 
баспіысының жэнс ол окілеттік берген адамның өкімі жатады. 
Бүл қүжаттар оаерацияны бухгалтерлік есепте корсетуғе гікелей 
негіз бола алмайды, ойткені оларда операцияның жасалу фактісі 
көрсетіледі. Олардың мақсаты -  қандай да бір операцияны жасауға 
күқық беру.

Ақгаушы (атқарушы) қүжаггар шаруашылық операдиясының 
жасалу фактісін, оның орындалуын гіркейді. Оған жататьшдар: кі- 
ріс ордерлері, жүкқужаттар, негізгі қүралдарды қабылдау-шығару 
актілері. Бүл қүжаттар шаруашылық операциясы орындалған сәтге 
жасалады жэне бастапқы есепті ақпараттың козі болып саналады. 
Ақтаушы қүжаттарда мыналар керініс табады: осы қүжатты жа- 
саған кәсіпорынның атауы мен мекен-жайы; шаруашылық опера- 
циясьш жасауға қатысушылардьщ атауы; құжаттың жасалған күні; 
шаруашылық оиерациясьшың мазмүиы мен оны жасауға арналған 
негіздеме, операцияны сандық жэне ақшалай нысанда сипаттай- 
тын дсректемелер жэне басқалар. Шаруашылық операциясының 
орындалуына жэне оның қүжаггарда дүрыс ресімделуіне жауапгы 
адамдар ақтаушы қүжатгарға қол қояды. Мысалы, цех басшысы, 
қойма меңгерушілері, шеберлер жоне т.б. Кәсіпорынның бухгал- 
тсриясьша келіп түсетін ақгаушы қүжаттар тексеріледі, ал содан 
кейін ессіже қабылданады.

Аралас қүжатга гек окім ғана емес, сондай-ақ осы окімнің 
орындалу фактісі де болады. Оған жататындар: кіріс жэне шығыс 
касса ордерлері; есеп айырысу-толем ведомостері, есеи беретін 
адамдардыц аванстық есебі жоне басқалар.

Бухі алтерлік ресімдеу күжатгарьш есеп мақсаттары үшін бух- 
галтерия қызметкерлері жасайды. Оған жинақтаушы ведомост- 
анықтамалар, бөлу ведомостері жэне басқалар жатады. Көбіне 
бүл қүжаттар комекші рөл атқарады жэне бухгалтерия жүмысын 
жеңілдетуге, оцайлатуға, жылдамдачуіа жоне есеп жазбаларын 
эзірлеуге арналын жасалады.
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Есептік ақпаратты жинақтау дәрсжесі немесе мазмұнның ко- 
лсмі бойынша құжаттар бастапқы жэне жинақтаушы болып бө- 
лінеді.

Бастаиқы құжаггар кашан да шаруашылық операциялары 
жасалған сотге жасалады жэне қайсыбір шаруашылық опсра- 
циясының жасалғанына дәлел болып табылады.

Оған материалдардың кәсіпорынга келіп түсуі жэне олардың 
кәсіпорыи қоймаларынан цехгарға босатылуы гуралы; өнімдердіц 
сатып алушыларға женелтілуі туралы, есептелген жалақы туралы 
қүжаттар, жүкқүжаттар, банктен ақша алуға ариалган чек, негізгі 
қүралдарды есептен шығару туралы акт жэне т.с.с. жагады.

Жинақтаушы қүжаттар бастаиқы қүжаттарда тіркелген есеп- 
тік ақпараттарды жалпылау үшін пайдалапылады. Жинақтаушы 
қүжаггар бастапқы қүжаттардың негізінде шаруашылық опера- 
цияларын ақпаратгың бастапқы гасығыштарынан оларды жинақ- 
гау мақсатында көшіру жолымен жасалады (мысалы, цех жүмыс- 
шыларымен, жалиы кэсіпорынмен есегі айырысу-төлем ведо- 
мосі жэне т.с.с.). Жинақтаушы қүжатгар басгапқы ақпаратты 
жинақтаудыц, топтастырудыд және жүйелеудіц қүралы ретінде 
пайдаланылады. Оған аванстық ссептемелер, кассирдің есеігге- 
мссі, ссеи айырысу-төлем ведомостері жатады. Жинақтаушы құ- 
жаттардың жиынтықтау қркаттарынан айырмашылығы -  жинақ- 
таушы құжаттар бастапқы қүжаттардьщ негізінде жасалады жоне 
оның жиыны болып табылады, жйынтықтаушы құжат -  бүл бір- 
тіндеп жасалатын бастапқы қүжаг.

Операцияны қаміу жэне гіайдалапу жиілігіне қарай қүжаттар 
біржолғы жэнс жиышықтаушы болып болінсді. Біржолғы қүжат- 
тар бір мезгілде жасалагын жэне қүжатгар тіркелетін, бір немесе 
бірнсшс біртсктес шаруашылық операцияларын корсету үшін пай- 
даланылады. Мысалы, касса ордерлсрі, талаптар, жүкқұжатгар, 
толем тапсырмасы және басқалар.

Жиьаггыктаушы қүжаттар эр түрлі уақытгарда жэне бслгілі бір 
кезең ішінде жасалған біртектсс шаруашылық операцияларын тір- 
кеу жэне жиынтықтау үшін найдаланылады. Жүмысқа екі анталық, 
айлық иарядтар, косінорын қоймасьшал матсриалдарды босатуға 
арналған шектеу карталары және т.с.с. жиынтықтаушы қүжаттарга
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мысал бола алады. Мерзімі аяқталған бойда жиынгьгқтаушы құ- 
жаттар түпкілікті ресімделеді жэне бухгалтсрияга беріледі. Онда 
олар бухгалтерлік жазбаларға негіз болады. Есеп жазбаларының 
саны бойынша құжаттар бір жолдық жэне көп жолдық болып 
бөлінеді.

Бір жолдық құжаіта бір ғана позиция (материалдың бір түрі, 
бір өнім) болады.

Көп жолдық қүжатта бірнеше атаулар, позициялар көрсетіледі.
Қүжаттар түрлсрі бойынша хаттамалар, бұйрықтар, есептемс- 

лер, актілср жэне т.б. болып бөлінеді.
Қүжаттың түрі деп бірыцғай аталатын және біртектес функци- 

яларды орындайтын қүжаттар гүсініледі.
Қүжатгар нысаны бойынша бірегей жэне арнайы қүжаттар бо- 

луы мүмкін.
Бірегей қүжатгар — бүл халық шаруаиіылығыньщ барлық са- 

лаларында пайдаланылатын құжаттар.
Ариайы қүжаттар — бүл халық шаруашылыгының жеке- 

леген салаларында қолданылатын қүжаттар. Оған агқарылған 
жүмыстарды қабылдау акіісі, жолдама қағаздар және т.б. жатады.

Қайта шығарылуы бойынша есеіггік қүжагтар түп иү.сқа, 
коінірмс жзне үзінді болып болінеді.

Түинүсқа қүжаттар -  гиісті жолмен іупкілікті редакцияда 
ресімделген жэне қол қойылған қүжаттар (оригиналдар).

Кошірмслср -  қүжаттың барлық дсректемелеріп қайта шығару.
Ү зіііді -  қүжат бөлімінің кешірмесі.

6 .3 . Қүжаттарды ресімдеуге 
 қойылатын талаптар

Қүжаттың ресімделуі мен мазмүнына қатаң талаптар қойы- 
лады. Қү_жаттар рссімделегін шаруашылық опсрацияларьша си- 
паітама беретін барлық корсеткіштерді көрссіуі с тиіс. Бухгалтер- 
лік қүжачтама мынадай иегізгі талаптарға жауап беруі тиіс: дэл 
болу, яғни олардың сипаты, сандық жэие ақшалай көрсеткіштері
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бойынша нақты жүргізілген шаруаиіылық операцияларына сэйкес 
келу; қарапайым жэне айқын есен аппаратыньщ қызметкерлеріне 
ғана емес, сондай-ақ пайдаланушыларға (салық инсискциясының, 
баиктердің қызметкерлеріие, менеджерлерге, кэсіпкерлерге, қү- 
рылтайшыларға жэне т.б.) түсінікті болуы керек. Мерзімінде ресім- 
делген жэне есеп ироцесін автоматтадцыру жағдайыңда өнделуге 
багытгалғаи болуы қажет. Есеп құжаттарында көрініс гапқан 
бухгалтерлік ақпарат сапалы жэне тиімді болуы, яғни еңбек пен 
уақыттың аз шығынымен қалыптасуы гиіс.

6 .4 . Түгендеу -  бухгалтерлік есеп 
әдісінің маңызды элементі

Түгепдеу бухгалтерлік есеп эдісінің маңызды элементі болып 
табылады. Әрбір кэсіпорьш бухгалтерлік есеп пен есеп бсрудің 
деректерінің шынайылығын қамтамасыз ету үшіп мүлік пен қаржы 
міндетгемелеріне түгендеу жүргізеді.

Түгеидсу -  бүл мүліктердің затгай нақты қолда барып шот- 
гарда көрсетілген бухгалтерлік есеп деректерімен сэйкестігін 
тексерудің одісі. Түгендеу барлық шаруашылық операцияларының 
құжаттарда жэне жүйелік бухгалтерлік есеігге корсетілгенін тексе- 
руге, сондай-ақ қажетті нақтылау мен түзету снгізуге мүмкіндік 
береді.

Түгендеу Қазақстан Ресиубликасындағы Бухгалтерлік есеп 
иен есеп беру туралы срежеге жэне негізгі қүралдарды, гауарлы- 
материалдық қорларды, ақша қаражаттары мен есеп айырысулар- 
ды түгендеу жоиіндегі иегізгі ережелері е сэйкес жүргізіледі.

Осы қүжатгарға сэйкес кәсіпорындар иегізгі қүралдарға, күр- 
дслі салымдарга, аяқталмаған күрдслі қүрылысқа, күрделі жөн- 
деуге, аяқгалмағаи оидіріске, гауарлы-материалдық қүндылық- 
тарға, ақша каражаггары мен бухгалтерлік балансқа түтендеу жүр- 
гізуге міндетті.

Кэсіпорынға тиесілі емес гауарлы-материалдық қүндылықтар, 
жауапты сақтаудағы қүндылықтар, жалға алынған негізгі қүрал-
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дар, сондай-ақ қандай да бір себептерге байланысты есксрілмей 
қалған қүндылықтар жэпе т.с.с. түгенделуге тиіс.

Түгендеудің иегізгі міндсті болып табылатындар:
-  иегізгі қүралдардың, тауарлы-материалдық қүидылықтар- 

дың, акша қаражаттары мен бағалы қағаздардыд нақты 
қолда барын, сондай-ақ аяқталмаган өндіріс көлемін ай- 
қыидау;

-  нақты қолда бар бухгалтерлік есептід деректерімен салыс- 
тыру арқылы тауарлы-материалдық қүндылықтар ақша 
қаражаттарыныд сақталуыиа бақылау жасау;

-  сапа стандартына жауап бермейтід, яғни озінің бастапқы 
сапасын ішіпара жоя бастаған тауарлы-магериалдық күн- 
дылықтарды анықтау жэне т.с.с.;

-  материалдық қүддылықтар ақша қаражаггарын сакгау 
ережелерінің, соддай-ақ машиналарды, жабдықғарды жэне 
басқа негізгі қүралдарды үстау мен пайдаланудың среже- 
лерін орындауды тексеру;

-  баланста ескерілген тауарлы-материалдық қүндылықтар- 
дың шынайы қүнын, кассадағы, есеп айырысу шотында- 
гы, валюталық шоттағы, басқа шоттардағы ақша кара- 
жаттарының сомаларын, алынған жонс берілген вексель- 
дер бойынша, қаржы органдарына салықтар бойынша де- 
биторлық жэие кредиторлық берешсктсрді жэпе баланстың 
басқа баитарын тексеру.

Түгендеу мынадай жағдайларда міндетгі түрде жүргізіледі:
-  кэсідорыиныд мүлкі жалға берілген кезде;
-  мемлекеттік немссе муниципальдық кэсіпорын сатып алын- 

ғанда, сатылғанда, сондай-ақ акдионерлік қоғамға немесе 
ссріктсстікке айналғанда;

-  жылдық қаржы есептемесіи жасар алдында;
-  материалдық жауапты адам ауысқан ксзде;
-  үрлық немесс зиянксстік фактілері, қүндылықтардыд бү- 

лінуі белгілі болған кезде;
-  үрлық-қарлық фактілері анықталғанда;
-  өрттен немесе табиғи апаттаи кейін.
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Мүлікті гексеруді қамту толықтығына қарай түгендеу толық 
немесс ішінара болуы мүмкін.

Толықтай түгендеу кезінде мүлікгің барлық түрлері тек- 
ссріледі. Ол жылдық есептемені жасамас бүрын жыл соцында мін- 
детті түрде жүргізіледі.

Ішінара түгендеу кезінде белгілі бір сақтау орындарындағы 
мүліктердіц бір немесе бірнеше түрі тексеріске түседі.

Өткізу негізіне қарай түгендеу жоспарлы жоне жоспардан 
тыс болып болінеді. Жоспарлы түгендеулер Бухгалтерлік есеп 
пеп ессп беру туралы ережеге жоне негізгі қүралдарды, тауарлы- 
материалдық қорларды, ақша қаражаггары мен есеи айырысуды 
з үгендеу жөніндегі негізгі Крежелерге сэйкес жүргізіледі.

Жоспардан тыс түгендеулер аяқасты, қажеттігіне қарай жүр- 
гізіледі. Түгендеуді түрақты жүмыс жасайтыи түгендеу комис- 
сиясы жүргізеді. Комиссияныц қүрамына түгсндслстін мүлікіі, 
бағаның қалыптасу тәртібін, бастапқы есепті жақсы білетін, тә- 
жірибелі қызметкерлер енуге тиіс.

Тауарлы-материалдық қорлардыц нақты қолда барын тсксер- 
мес бүрьш түгендеу тобы: қосалқы үй-жайларды, жергөлені және 
қүндылықтар сақталатын басқа жерлерді, кіріп-шығатын жерлерді 
пломбалауға, барлық салмақ олшеу приборларының күйін жэне 
белгіленген мсрзімдердің сақталуын тексеруге, кіріс жэне шығыс 
қүжаттарыныц тізілімін немесе тауарлы-материалдық қорлардыц 
қозғалысьі туралы есеп берулерді гексеруге міндетгі.

Түгендеу нәтижесі актімеи ресімделеді.
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TECT СҮРАҚТАРЫ

1. Түгеидеу деп нені түсінеміз?
1) есептік жазбаларды цүралдардыц нацты қолда барымен салыс- 

тыру;
2) материалдъщ қүндылықтардың, сщшалай царажаттардыц бар- 

эісогын жәпе жай-күйін тексеру;
3) үрлық-қарлыцты ашу мацсатымен цүралдардыц бар-жогын тек- 

серу;
4) материалдъщ қүпдылықтардың, ақшалай царажаттардыц бар- 

жогын және жаіі-күйіп тексеру;
5) қуралдардың пайда болу козініц есебі меи есептік эісазбалардың 

дүрыстыгып апьщтау.

2. Бухгалтерлік қүжат дегеніміз пе?
1) есеп объектілері турапы деректерді материалдъщ тасыгыштыц 

кез келгені;
2) есептіц кез келген материалдыц тасыгыіиы;
3) “бухгалтерлік ңүэюат ” дегеп үеым жоц;
4) бухгалтерлік есептіц объектілері туралы деректердіматериапдыц 

тасыгыш, ол цүқъщ пеи операцияпың эісасалу фактісіп зац жүзінде 
дәлелдеуге мүмкіндік береді;

5) кез келген шаруашылық операциясы.

3. Қүжаттарды қандай белгілері бойьшша жеткізуге болады?
1) нысаны және операцияны цамту тэсілі бойынша;
2) тагайындстуы, операцияны қамту тасілі бойынша, жасалган же- 

рі бойыпша;
3) тагайындалуы, цүрылуы бойытиа, жасалгап жері жэие ацпарат- 

тыц көлемі бойытиа;
4) окімдік жәие растаушы;
5) тагайындалуы, операцпяны қамту тәсілі бойытиа, қүрылуы, жа- 

салгап жері, қүру тэсілі және ңүрылымы бойынша,

4. Д-т 1010 К-т 1040 бухгалтерлік жазбасы нені білдіреді?
1) бюджетке қаражат аудару;
2) қчражаттардыц есеп айырысу шотына түсуі;
3) эісүмысшыларга жалақы беру;
4) жалацы беру үшіп есеп айырысу шотынан кассага ацша апынды;
5) баскарушы цызметкерлерге кассадап ақіиа беру.
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7-ТАРАУ. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ 
НЫСАНДАРЫ

82 Қпржылық есен

7 .1 . Есептік тіркелімдер

Бухгалгерияға келіп түсетін бастапқы құжатгар арифметика- 
лық есептеулердің дұрыстығы бөлігіңде, онда ресімделген шаруа- 
шылық опсрацияларының заңға сэйкестігі мен мақсагтылығы 
тексеріледі.. Одап кейін бухгалтерлік есептің жинақтамалы жэне 
талдамалы шоттары жүйесіидегі деректерді тіркеу жүзеге асыры- 
лады. Мүліктердің қалдығы, шаруашылық қорлары жэне олардың 
қалыптасу көздері туралы мәліметтер, сондай-ақ бастапқы немесе 
жинақтаушы қүжатгардан алынған шаруашылық операциялары 
туралы деректер есептік тіркелімдерге жазылады.

Есептік тіркелімдер -  бүл мүліктер мен олардың пайда болу 
көздері туралы деректерді экономикалық топтастыруға сәйкес 
құрылған, белгілі бір нысандағы кесте. Есептік тіркелімдер ша- 
руашылық операцияларын бухгалтерлік ессптің шоттарында көр- 
сетуге қызмет етеді. Есептік тіркелімдер қүрылуьгаа қарай хро- 
нологиялық жэне жүйелік болып бөлінеді. Хронологиялық тір- 
келімде шаруашылық операциялары туралы ақпаратгар олардың 
жасалу кезектілігіне қарай жазылады. Жүйелік есеп тіркелімдерін- 
де шаруашылық операциялары анықталған белгілері бойынша 
топтастырыл ад ы.

Есептік тіркелімдер кітап, журиал, ведомость, карточка, ма- 
шиноғрамма, жекелеген парақ жэне т.б. түрде жүргізіледі.

Жинақтамалы есеп жинақгамалы тіркелімдерде, ал талдамалы 
ссеп -  талдамалы тіркелімдерде жүзеге асырылады. Жинақтамалы 
шотгар бойынша жазулар журнал-ордерлерде және Бас кітапта 
немесе оларды алмастыратьи машинограмма-ведомостарда, ал 
талдамалы шоггар бойыиша -  кітаптарда, машинограмма-ведо- 
мостарда немесе карточкаларда жүргізіледі.



Есептік тіркелімдер мұқият, түзетусіз жэне тазартусыз жүргі- 
зілу керек. Жіберілген қателіктер қате соманы жүқа сызықпен сы- 
зып тастау жолымен түзетіледі жэне жасалған түзету жайлы ескер- 
ту жазылады. Қажет болған жағдайларда қате сомаларды түзету 
үшін “Қызыл сторно” әдісімен арнайы бухгалгерлік жазба жаса- 
лады, яғни бастапқы қате жазу сол шоттарда қайталанады, бірақ 
қызыл сшмен жазылады. Операция нэтижесін шығарған кезде 
қызыл сиямен жазылған жазулар шегеріледі, яғни қате жазу бух- 
галтерлік ссегітің шотгарынан алынып тасталады. Содан кейін ес- 
керілген шаруашылық онерацияларының дұрыс жазуы жасалады.

Бухгалтерлік есептің нысаны дегеніміз шаруашылық опера- 
цкяларын тиісті жазу әдістерімен белгілі бір кезектілікпен топ- 
тастыруға, корсетуге арналған есептік тіркелімдердің жиыны.

Қазақстан Ресгіубликасында бухгалтерлік есептің мемориал- 
дық-ордерлік, журнал-ордерлік жэне автомаггандырылған нысан- 
дары кеңінен таралып отыр.

7 .2 . Есептің мемориалдық- 
ордерлік нысаны

Есептің мемориалдық-ордерлік нысанында кітаптық, каргоч- 
калы эдістемелік жэне тогітастырушы есептік тіркелімдер жинақ- 
талады. Әрбір шаруашылық операциясына мсмориалдық ордер 
жасалады.

Мемориалдық ордердің нысаны мынадай түрде болады:
№15 мемориалдық ордер
2003 жылғы 2 желтоқсапдағы жазу
Д-т 1310 -  ’’Шикізат пен материалдар” шоты
К-т 3310 -  ’’Жеткізушілермен жэне мердігерлермен есеп айы- 

рысу” шоты сомасы -  20 млн теңге.
Бухгалтердің қойған қолы.
Мемориалдық ордерде бухгалтерлік жазба (шоттар коррес- 

понденциясы), опың жасалған күні мен сомасы көрсетіледі.
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Жасалғам момориалдық ордсрлср тіркеу журналына хроно- 
логиялық тэртіппен жазылады, оларға реітік немір жазылганнан 
кейін мемориалдық ордерлсрдің деректері Бас кігапқа жазылады.

Бас кітаптыц сол жағында шаруашылық опсрациялары туралы 
мэліметгер шоты — дебет бойынша, оң жагында шотгар — кредит- 
тік бойынша корсегіледі.

Бас кітаптағы итоттардың дебеті мен кредиті бойынша жиын- 
дары жинақтамалы шоттарды пайдалану арқылы құралған айна- 
лым ведомосыиа жазылады.

Талдамалы шоттардагы жазулардың негізінде талдамалы есеп- 
тің айналым ведомосы жасалады. Оны жинақтамалы шоттар бойын- 
ша жасапған айналым ведомосымен салыстырады. Жинакгамалы 
шоттардың дебеті мен кредиті бойынша айналым мемориапдық ор- 
дерлерді тіркеу журиалындагы айналыммен салыстырылады.

Бухгалтерлік есептің мемориалдық-ордерлік нысанында кә- 
сіпорынмыц бухгалтерлік балансы жинақтамалы шоттар бойынша 
жасалған айналым ведомосының негізінде жасалады.

7 .3 . Бухгалтерлік есептің 
журнал-ордерлік нысаны

Есептің журнал-ордерлік нысаны бухгалтерлік ақпаратты 
өңдеуді қолмен немесе ішінара автоматтаидыру арқылы жүзеге 
асыратын көітгеген кэсіпорындарда қолданылады. Бухгалтер- 
лік есептің журнал-ордсрлік нысанының негізінде бухгалтерлік 
есептің барлық бөлімдері бойынша қор көздері мен шаруашылық 
операцияларьшың жинақтамапы жэне талдамагіы есептерін қам- 
тамасыз етуге мүмкіидік беретін есептік тіркелімдерге бастапқы 
қүжат деректерін жинақтау жэие жүйелеу иринципі жатады. Бүл 
мемориалдық ордерлерді жасау қажедтігін жоққа шығарады.

Жинақтаушы тіркелімдерге жазулар кэсіпорынның қаржы- 
шаруашылық және коммерциялық қызмегіне басшылық етуге, 
айлық, тоқсандық жэне жылдық есеп берулерді жасауға қажетгі 
көрсеткіштер бөлігінде жүріізшеді.



Жииақтамалы және талдамалы ессптер эдетте, бірегей 
жазбалар жуйесінде жүзеге асырылады. Бүл үшін бухгалтерлік тір- 
келімдердің екі түрі -  журнал-ордерлер мен көмекші ведомостар 
пайдаланылады. Көптеген жеке шоттары бар шотпгардың бірқатар 
түрлері бойынша талдамалы есептің карточкалары жүргізілуі 
мүмкін жэне солардың негізінде ай соңында айналым ведомоста- 
ры жасалатын болады.

Журнал-ордер есептің бүл нысаныньщ негізгі тіркелімі болын 
табылады.

Көмекші ведомосгер негізінен қажетті талдамагіы корсеткіш- 
терді тікелей журнал-ордерлерден алу қиын болган жағдайларда 
қолданылады. Сондықган бастапқы құжаттардың деректері ве- 
домостарда алдын ала топталады, ал олардың жиыны кейіннен 
журиал-ордерлерғе кошіріледі. Бастапқы құжатгардьщ деректері 
корреспонденциялаиатын шоттардың дебеті бойынша айналым- 
дарды бір мезгілде көрсету арқылы гек тиісті шоттардың кредиті 
бойынша жазылады. Журнал ордерлердің жиынтық деректері ай 
соңында Бас кітапқа кошіріледі.

Бас кітап бір жылға ашылады жэне журнал-ордерлердегі де- 
ректерді жипақтауға, жекелеген шоттар бойынша жүргізілғен жа- 
зулардың дүрыстыгын өзара тексеруге жэне бухгалтерлік баланс- 
ты жасауға қызмет етеді. Онда эрбір жинақтамалы шот бойын- 
ша ай басындағы сальдо, шоттың дебеті меи кредиті бойынша 
айналымдар және жыл соңындағы сальдо жазылады. Бас кітапта 
жазылған жазулардың дұрыстығын тексеру бухі’аптерлік есептің 
барлық шоттары бойынша айналым сомалары мен сальдолардың 
сомаларын есептеу жолымен жүзеге асырылады.

Дебетгік және кредиттік айналымдардың сомалары, сондай- 
ақ дебегтік жэне кредиттік сальдолардың сомалары тиісінше тец 
болуға тиіс.

Бас кітапты, кредиттелетін шоггар бойыиша шоггар дебетін 
бухгалтсрлік корреспонденция тэртібімен көрсету арқылы журнал- 
ордерлсрді пайдалаиу операцияларды экономикалық топтастыруға 
жэне осы операциялар іуралы жазулар санын шектеуге мүмкіндік 
бсреді. Алайда, атаи көрсететін ж айт- есептіц журнал-ордерлік ны- 
санылда тиісті есептік тіркелімдердегі жазулар қолмен жүргізіледі.
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ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ
1. Бухгалтерлік есеп иысаны дсгеніміз:

1) шаруашылыц операцшшарыи тиісті жазу әдістерімен белгілі бір 
кезекиііпікпен топтастырып, көрсетуге арналган есептік тірке- 
меяер жиыны;

2) шаруашылық операцияларып шоттарда көрсету;
3) муліктер мен олардыц қорлапу коздерін жүйелі тіркеу;
4) журналдар, ведомстар, карточкапар, машинограммалар мен пер- 

фокарталар.
2. Мемориалдық-ордерлік нысанда:

1) шаруашылъщ операциялардың дебеті мен кредиті боиыііиіа көр- 
сетіледі;

2) кітаптыц,карточкалы эдістемелік және топтастырушы есептік 
тіркемелер оісинақталады;

3) әрбір шаруашылъщ операциясыпың сальдолары корсетіледі;
4) шаруаишлыц операциялары тіркеледі;
5) жинщтамалы жэне талдамалы шоттар бойынша айналым аедо- 

мосы кәрсеткіиітері тіркеледі.
3. Меморшілдық ордерлср деректері:

1) бас кітаща жазылады;
2) жинацтамалы шоттар боііынша айналым ведомосыиа эісазылады;
3) талдамалы шоттар бойышиа айиалым ведомосыиа жазылады;
4) ведомстарга тіркеледі;
5) шоттарда екі жақты жазу негізінде ескеріледі.

4. Ессптіц журнал-ордерлік нысапы:
1) бухгалтерлік сщпаратты әцдеуді қолмен пемесе компъютерлеу 

арқылы жузеге асыру;
2) операцияпарды экономикалыц топтастыру;
3) жинақтамалы шоттар деректеріп ай соцынди жуйелі жазу;
4) шаруашылъщ операциячарын екі жсщты жазу негізінде тіркеу;
5) бастащы цүжат деректерін жгшацтау о/сәне жүйелеу.

5. Бас кітап:
1)1 жылга ашылады жэне журнал -  ордерлердегі деректерді жтіақ- 

тауга, жекелеген шоттар бойыиша жүргізілгеіі шоттар дүрыс- 
тыгын өзара тексеруге және бухгалтерлік балансты жасауга 
қызмет етеді;

2) дебеттік жәие кредиттік айиачымдар сомаларын тіркеуді жүзеге 
асырады;

3) шоттар бойыниіадебеттік, кредиттік аішалымдарды сшыцтауга 
мүмкіндік береді;

4) жыл соцында ашылып, операциялар туралы эісазбалар саныи шек- 
теуге мүмкіндік береді;

5) сапьдолар сомаларып есептеуді жүзеге асырады.
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8-ТАРАУ. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ 
НЕГІЗДЕРІ

8 .1 . Қаржылық есеп берудің маңызы

Қаржылық есен беру -  б.үл кэсіпорынның есепті кезеңдегі 
қаржы-шаруашылық қызметіне сипаттама беретін белгілі нысан- 
дарға топтастырылған корсегкіштер жүйесі. Қазақстан Республи- 
касы Ұлттык Комиссиясының 1996жылгы 12 қарашадағы№2 қау- 
лысына сэйкес барлық кэсіпорындар мсншік нысаны мен қызмет 
гүріне қарамастан Бухгалтерлік есептің Қазақстандық стандарты- 
на кошті. Шаруашылық жағдайларыныд өзгеруіне байланысты 
кәсіпорынның есеп беру нысандары жетілу жағына өзгереді. Агап 
айтқанда, есеп беру Халықаралық бухгалтерлік стандарттардың 
талабына сай келе бастады. Кәсіпорынның, мекеменің қаржылық 
ссеп беруі -  есен процесінің соңғы сатысы больт габылады. Кә- 
сіпорынның қаржылық есеп беруінде кзсіпорынның мүлік жэне 
қаржы жағдайына сипаттама беретін жиынтық деректер, кәсіп- 
орынныц шаруашылық қызметінің нэтижелері көрсетіледі.

Нарықтық қатыиасгардыд қалыптасуы жағдайында кәсіп- 
орынның шаруашылық қызмстін қаржыландыруды шектеу ба- 
рынша күшсйтіледі. Соған байланысты шынайы жэне объек- 
тивті қаржылық есеп берудің маңызы арта түседі, ойткені оның 
көрсеткіштсріне жасалған галдау кәсіпорынның шын мэніндегі 
мүліктік жэне қаржылық жағдайын анықтауға мүмкіндік береді.

Кэсіпорыішыц қаржы жагдайы -  ресурстардың қолда ба- 
рын, орналастырылуын жәнс пайдаланылуьш, кэсіпорынныц қар- 
жылық түрақтылыгын, баланстыц өтімділігін көрсететін көрсет- 
кіштер жүйесімен сипатталатын кешенді түсінік. Есеп беру кэ- 
сіпорын мүліктсрінің жалпы қүнын, шашыратылған қүралдардың 
(яғни негізгі жэне озге де айналымнан тыс) құнын, үтқыр (айна-



'

j i i . i m )  қүралдардыд, материапдық айналым қүралдарыныд қүнын, 
кэсіпорыішың меншікті қаражаттарының, қарыз каражаітарыныц 
мөлшерін анықтауга мүмкіндік береді.

Қаржылық есеп берудің дерекгері бойьшша қорлар мсн шы- 
ғыддарды қалыптастыруға арналған қаражат коздерінің артық- 
шылығын немесе кемшілігін анықтайды. Бүл орайда кәсіпорынның 
медшікті, несиелік жэне өзге қарыз кездсрімен қамтамасыз етіл- 
гендігін анықтауға мүмкіндік туады. Қаржылық есеп бсру кәсіп- 
орынның несиеге қабілеттілігін, яғни оның міңцеттемелер бойын- 
ша толықтай және өз уақытында ессптесе алатындығыд бағалауға 
мүмкіндік береді. Баланстың етімділігі кәсіпорын оз активтерімен 
міндеттемелерді жабу дәрежесімен адықталады. Қаржылық есеп 
беру мынадай активтерді: неғүрлым етімді активтерді, жылдам са- 
тылатын активтерді анықтауға мүмкіндік береді. Екінші жағьшан, 
қаржьшық есеп берудід деректері бойынша кэсіпорынның мы- 
надай пассивтерін: неғүрлым жедел пассивтерді, қысқа мерзімді 
пассивтерді, үзақ мсрзімді пассивтсрді жэне түрақты пассивтер- 
ді анықтауға болады. Мүның өзі иарық жағдайьшда, босекелес- 
кэсіпорындардың ортасында жүмыс жасайтын кәсіпорындар үшін 
өте маңызды.

Қазіргі нарықтық қатынастар жағдайында есеп беру көрсет- 
кіиггерінің ролі басқару иіешімдерін қабылдау, кәсіпорынның на- 
рықтағы жагдайын анықтау ксзінде өге маңызды болмақ.

8 .2 . Есеп берудің құрамы. Қаржылық есеп 
бөруге қойылатын негізгі талаптар

Запды т.үлға болып табылатын кэсіпорын мскеме филиал- 
дардың, окілдіктердід, бөлімдердід жэне дербес баладсқа бөлід- 
ғед басқа да қүрылымдық болімшелердід ендірісі мен шаруа- 
шылығьшдағы мүліктерді қоса алғанда, мүлік ден олардыд қа- 
лыптасу көздерінід қүрамыд көрсететід қаржылық есеп беруді 
жүзеге асырады. Қаржылық есеп бсру Қазақстад Республикасы
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Қаржы министрлігінде эзірленегін жэне бекітілетін типтік нысан- 
дар бойынша жасалады. Атагі айтқанда, шаруашылық субъектілері 
қаржылық есеп беру қүрамында мыналарды: кәсіпорын балансын, 
кэсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нэтижелері тура- 
лы есел бсруді, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп бе- 
руді тапсыруға міндетті. Шаруашылық субъектілерінің бастамасы 
бойынша немссе оріптестермен келісім бойынша қаржылық есеп 
беру басқа да есептік деректермен жэяе түсіндірме жазбалармен 
толықтырылуы мүмкін.

Барлық кэсіпорындар, мекемелер үшін есеп беру жылы бо- 
лып 1 қащ-ар мен 31 желтоқсан аралығындағы мерзім санала- 
ды. Жаңадан қүрылған кәсіпорындар, мекемелер үшін есеп беру 
жылы болып, олар завды тұлға қүқьіғын алған күннен бастап 
31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі кезең, ал 1 қазаннан кейін 
қүрылған кәсіпорындар үшін келесі жылдың 31 жслтоқсанын қоса 
алғандагы мерзім саналады.

Қаржылық есеп беруді толтыруға қойылатын талаптар: көр- 
сеткіштердің қараиайымдылығы мен түсініктілігі, деректердіц 
шьхнайылығы; жинақтамалы жэне талдамалы ессп деректерінің 
сәйкестігі, есептік көрсеткіштердің жоспарлы көрсеткіштермен са- 
лыстырмалылыгы; есситі көрсеткіштердің өткен жылдьщ осындай 
мерзіміпдегі есепті керссткіштермен салыстырмальшығы.

Қаржылық есеп берудіц жасалу дұрыстығына кәсіпорынның 
(мекеменің) басшысы жэне бас бухгалтер, сондай-ақ жоспар жасау 
қызметінің басшысы жауап береді. Қаржылық есеп беру мерзім 
сайын эзірленеді жэне тапсырылады жэне пайдаланушылардың 
кец ауқымыныд ақпаратгарды түтыну мұқтаждығын қанағаттан- 
дырады. Ксйбір пайдалаиушылардың екілетгігі болса, қаржылық 
есеп беруде корсетілгеидерге қосымша ақпараттарды талап етс 
алады.

Қаржылық есеп беру қаржылық есептеменің бір болігі болып 
табылады жэне бухгалгерлік есегітің стаидартгарымен аиықтала- 
ды. Қаржылық есептемеге түсіндірме жазбалар, қосымша кестелер 
және осы есеп беруі'е негізделген немесе олардан алынган ақпа- 
ратгар енеді жоне онымен бірғе оқылатын болады.
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8 .3 . Қаржылық есеп беру және 
 оны тәпсырудың мерзімі

Шаруашылық субъектілері тоқсандық жэне жылдық қаржы- 
лық есептемені қүрылтай құжаттарына сэйкес меншік иелеріне, 
мемлекеттік салық инспекциясына, мемлекеттік басқарудың басқа 
органдарына, несие беруші банктсрге және басқа шаруашылық 
субъектілерімен келісімдердің негізінде басқа да мүдделі үйым- 
дарга тапсырады. Шаруашылық субъектілері тоқсандық есепте- 
мені тоқсан аяқталғаннан кейін 30 күи ішінде, ал жылдық қаржы 
есептемесін жыл аяқталғаннан кейін 90 күннің ішііще тапсыруға 
міндетті. Ягни, Қазақстан Республикаеьшың 28-ші ақпан 2007 
жылғы №235-111 «Бухгалтерлік есеп жоне қаржылық есептіпік» 
ҚР заңына сэйкес үйымдар жылдық каржылық есептілікті келесі 
жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей өткізулері тиіс.

Бюджеттік мекемелср айлық, тоқсандық жэне жылдық кар- 
жылық есептемені жоғары тұрған үйымдарға олар белгілеген мер- 
зімдердс тапсырады.

Қаржылық есептемені пайдаланушылар қатарына нақты ка- 
зіргі жэне элеуетгі инвесторлар, кредиторлар, жеткізушілер, қыз- 
меткерлер, соидай-ақ министрліктер, всдомстволар жэне жүрт- 
шылық жатады,

Косіпорынныц, үйымньщ, мекемеміц жылдық каржылық есебі 
мүдцелі пайдаланушылар, сатып алушылар, жеткізушілер, инвес- 
торлар, биржалар, банктер жэне басқалар үшін баспасөзде ашық 
жарияланады.

Есепті жыл аяқталганнан кейін ашық гурдегі акционерлік қо- 
гамдар, банкггер, сақтандыру компаниялары жылдық қаржылық 
есептемені газетгерде, журналдарда жоне жекелеген кітапшаларда 
жариялауга міндегп. Жарияланатын қаржылық есептеме міндетті 
аудиторлық тексеріскс іүсіп, оның дұрыстығын тэуелсіз аудигор 
растауы тиіс.

Қаржылық есеп бсру мен бухгалтерлік есенке аудиторлық 
тексерулер Қазақстан Республикасының зандарыіща көзделген 
жагдайларда, сондай-ақ окімшіліктің нсмссс шаруашылық етуші 
объектінің қүрылтайшыларьшың төртген бірінің бастамасы бо- 
йынша жүргізіледі.

j
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8 .4 . Қаржылық есеп берудің 
баптарын бағалау

“Материалдық емес активтер” бабы бойынша шаруашылық 
қызметте ұзақ уақыг бойы пайдаланылатын жэне кіріс келтіре- 
тін материалдық емес объектілерге кәсіпорынның жүмсаған шы- 
гындары көрсетіледі. Материалдық емес активтерді кэсіпорынның 
құрылтайшылары (меншік иелері) жарғылық капиталға салым 
есебіндс енгізуі, сондай-ақ кэсіпорьш өз қызметінің барысын- 
да сатьш алуы мумкін. Бап бойынша бастапқы бағалау кезіндегі 
материалдық емес активтердіц құны, есептелген тозудың сомасы 
жекелей келтіріледі жэне қалдық қүны көрсетіледі. Материалдық 
емес активтер баланс валютасына қалдық қүнымен енгізіледі. 
Материалдык емес активтердің тозуы өнімнің (жүмыстың, қыз- 
меттің) езіндік қүнына олардың бастапқы қүны мен үтымды пай- 
далану мерзіміне қарай кәсіпорып ессптегсн нормалар бойын- 
ша, бірақ кэсіпорын қызметінің мерзімінен аспайгындай болып 
жатқызылады.

Үтымды пайдалану мерзімін анықтау мүмкін болмайтын 
материалдық емес активтер бойынша тозу нормасы он жыл мер- 
зімге есептеліп, бірақ кәсіпорын қызметінің мерзімінен аспайтып- 
дай болып белгіленеді.

Баланстың “Материалдық емес активтер” дегеи бабын қалдық 
қүтіымен толтыру үшін 2700 ’’Материалды емес активтер”, 2710 
’’Гудвилл”, 2730 -  ’’Басқалар” жэне 2740 -  ’’Материапдық емес 
активтердің амортизациясы“ деғен жинақтамалы шоттардың ақпа- 
рапарын қолдану қажет.

“Негізгі қү.ралдар” бабы бойынша қолданыстағы, консерва- 
циядағы немесе қордағы (запастағы) негізгі қүралдар бойынша 
мэліметгер керсетіледі. Бүл бап бойынша заидарға сэйкес кэсіп- 
орынның меншігіне сатып алынған жер учаскелерінің қүны да 
көрсетіледі. Аталған бап бойынша негізгі құралдардың бастапқы 
қүиы, тозуы жэне қалдық қүны жеке-жеке көрініс табады. Негізгі 
қүралдар баланс валютасьша қалдық құнымен енгізіледі. Негізгі 
қүралдардың түгендеу нәтижесі бойыниіа анықталған бастапқы



қүиы мсл қайга есептеу коэффициеытгері негізгі құралдарды қайта 
бағапауға арналған алғашқы деректер болып табылады. Негізгі 
қүралдар олардың бастапқы күнын гиісті коэффициентке көбейту 
жолымен қалпына келтіру құнына дейін қайга багаланады. Негізгі 
қүралдар қай га бағаланғаннан кейін негізгі қүралдардьщ бастапқы 
қүны қалпына келтіру қүиына алмастырылады (яғни қалпығіа 
келтіру қүны баланстық қүнға айналады). Есеп беруде негізгі 
қүралдардың тозуы жекелей көрсетіледі. Сонымен, баланстың “Не- 
гізгі қүралдар” дегеи бабын толтыру үшін мынадай жинақтамалы 
шоггардыц ақгіараты қажет: 2411 -  ”Жер”, 2412 -  ’’Үйлер мен 
ғимараттар”, 2413 -  ’’Машиналар мен жабдықтар, беріліс қүрыл- 
ғылары”, 2414 -  ”Көлік қүралдары”, 2930 -  ’’Аяқгалмаған құры- 
лыс”, 2421 -  ’’Үйлер мен ғимараттардьщ тозуы”, 2423 -  ”Маши- 
налар мен жабдықтардың, беріліс қүрылғыларының тозуы”, 2425
— ’’Колік қүралдарьшьщ тозуы”.

“Үзақ мерзімді инвестициялар” бөлімі бойынша баланста 
кәсіпорынның үзақ мерзімді инвестициялары, басқа кәсіпорын- 
дардың активтеріне (бағалы қағаздар -  акциялар, облшациялар) 
Қазақстаи Республикасыныц аумагында кұрылған басқа косіп- 
орындардың жарғылық каниталына салымдар, сондай-ақ кәсіп- 
орьшның басқа кэсіпорындарға берген қарыздары көрініс габады. 
Баланстың “Үзақ мерзімді инвестициялар” деген бабын толты- 
ру үшін мынадай жинақтамалы шотгардьщ ақпараттары қолда- 
нылады: 1100 -  ’’Қысқа мерзімді қаржы инвесгициялар”, 2000 -  
”Үзақ мерзімді инвестициялар”, 2210—’’Бірлесіп бақыланатыи заң- 
ды түлғаларга иивестициялар”.

“Үзақ мерзімді дебиторлық берешек” бөлімінде есеп беретін 
адамдардағы берешектер көрсетіледі.

Бүл балты толтыру үшін 1210 -  "Алуға арпалған щоттар”, 
1130 -  ’’Алынған вексельдер”, 1220 -  ’’Еншілес серіктестіктердің 
берешегі”, 1230 -  ’’Тэуелді серіктестіктердің берешегі”, 1240
-  ’’Бірлесіп бақыланатын заңды гүлғалардың бсрешегі” деген 
жинақтамалы шогтардың жэне 1280 -  ’'Өзге де дебиторлық бере- 
шек” бөлімшесі шоггарының деректері пайдаланылады.
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Есеп бсрудің “Тауарлы-материалдық қорлар (ТМҚ)” бабын 
толтырған кезде II бөлімдегі 1310 -  ’’Материалдар”, 1340 -  ”Аяқ- 
талмаған өндіріс”, 1330-”Тауарлар”деген шотгардың ақнараттары 
пайдал аныл ады.

“Алдағы кезеңдердің шығыстары” бабын толтыру ұшін 1620
-  ’’Алдагы кезеңдердің шығыстары” деген бөлімшенің ақпарагы 
пайдаланылады.

Баланстың пассивіндегі “Болінбегеи кіріс” бабы бойынша 
болінбеген пайданың қалдығы керсетіледі. Бүл бап бойынша 
көрсеткіштер: 5400 -  ’’Бөлінбеген кіріс (жабылмаған зиян)”, 562
-  ’’Алдыңғы жылдардыд белінбеген кірісі (жабылмаған зияны)”, 
5410 — ’’Есепті кезең кірісі (зияны)” жипақтамалы шоттарының де- 
ректері негізінде толтырылады.

8 .5 . Пайда және зиян 
жайлы есеп беру

Пайда жэне зиян жайлы есеп беру Қазақстан Ресгіубликасында- 
ғы бухгалтерлік есептің №3 стандартыида ашылып көрсетіледі. 
Бұл стандарт бағалау, эдісі есеп саясаты өзғергеи ксзде жэне елеу- 
лі қателіктер анықхалғанда жэне түзетілгенде қаржы-шаруашылық 
қызметтің взтижелері туралы есеп беру мен олардың қаржы есеп- 
темелеріндегі баптардың жіктелімін белгілейді.

Пайда жэне зиян жайлы есеп беруде мынадай баптар ашылып 
көрсетіледі:

-  неғізгі қызметтен (өнімдерді, жұмыстарды, қызмеггерді са- 
тудап) алынған табыс;

-  сатылған өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік қүны;
-  жалпы кіріс;
-  кезең шығындары. Оған енетіндер: жалпы жоне экімшілік 

шығындары, гіайыздарды төлеу шығындары, сату жоніғі- 
дегі шығындар;

-  негізгі қызметтен алынған кіріс немесе зиян;
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-  салмқ салуға дейінгі әдеггегі қызметтен адьшған кіріс не- 
мссс зиян;

-  табыс салығы;
-  салық салудан кейінгі әдеттегі қызмегген алынған кіріс не- 

месе зиян;
-  төтенше жағдайлардан алынған кіріс немесе зиян;
-  таза кіріс немесе зиян (4-кесте).

94 Қяржылық ссеп

4-кесге. Пайда және зиян жайлы есеп 
(ЖАҚ «KEGOC» 2005 жылдың жарты жылмна)

Корсеткіштср атауы Коды Алдыңғы
мерзім

Есепті
мерзім

Дайын өнімді сагудан түскен кіріс (жүмыс, 
тауарларды) 010 6095570 7634633

Сатылған дайын онімнің озіқдік күны (жүмыс, 
қызмст, тауарларды) 020 4897941 4625339

Жалпы кіріс 030 1197629 3009294
Барлық мерзім шығыны, оның ішінде: 040 1039991 906295
сатуға байланысты шығындар 041 22331 13782
жалпы жэне әкімшшк шығындар 042 1017660 892512
сыйақы шығындары 043 0 1
Негізгі қызметген түскен кіріс (зиян) 050 157638 2103000
Негізгі емес кызметтен тускен кіріс (зиян) 060 133727 408444
Салық салынғанға дейінг-і негізгі қызметтен 
түсксн кіріс (зиян) 070 291365 2511444

Корпоративті табыс салығы шығыны 080 0 706965
Салық салығынан ксйінгі негізгі қызметген 
түскен кіріс 090 291365 1804479

Тотенше жагдайлардан түскен кіріс (зиян) 100 0 0
Таза кіріс (зиян) 110 291365 1804479

Осы баптардың барлығының сомасының өзгерісі гүсіндірме 
жазбада ашылып корсетілуі тиіс.

Стандарт төтенше жағдай деп аталып жүргендерге түсінік 
береді. Бұл -  кэсіпорынның эдеттегі қызметінен ерекшеленетін 
оқиға немесе операция. Яғни олар жиі қайталанбайды немесе 
тұрақты болып отырмайды. Тетенше жағдайда кірістің немесе 
зиянның мэні мен сомасын түсіндірме жазуларда бөлек ашып 
көрсегу керек.



Сгандарт, сондай-ақ тоқтатьшған операцияға анықтама береді. 
Бұны токгатьшған операциялар бойынша кәсіпорын: филиалының 
сатылуымен немесе таратылуымен түсіндіруге болады.

Түсіндірме жазбада мыналар ашылып корсетілуі тиіс: тоқга- 
тылған операцияньщ мэні, токдатылған операцияның сомасы мен 
географиялық ауданы, операцияньщ нақты тоқтатылган күні, опе- 
рацияны тоқтатудың әдісі (сату немесе тарату жэне олардың се- 
бебі), тоқтатылған операциядан алынған кіріс нсмссе зиян, өнім- 
дерді сатудан немесе есепті кезеіщегі кэсігюрынның әдеітегі қыз- 
метінен алынған кіріс немесе зиян.

Стандарт бағалауды озгертудің әдістерін жэне олардың кі- 
ріске немесе зиянға эсерін қарастырады. Есептік бағалаудағы 
өзғерістердің нэтижесі таза кірісті немесе зиянды анықтаған кезде 
мыналарға қосылады:

-  есепті кезеңге, егер өзгеріс осы кезеңге ғана осер етсе;
-  өзгеріс болған есепті кезедге жэне келесі есепті кезецге, 

еғер өзгеріс оларға да әсер етсе.
Кірістер меп зиянға осер ететін есептік бағалаудағы езгеріс- 

тердің мэні мен көлемі де түсіндірме жазуларда корсетілуғе тиіс. 
Сонымен қоса стандаріта елеулі қателіктер мен олардың шаруа- 
шылық қызметіме эсері қарастырылады. Елеулі қателік деге- 
німіз есепті кезеңце анықталған, маңыздылығы соншалық, тіпті 
бүрынғы жылдардыц қаржылық есептемелері жарамсыз деп санау- 
ға әкеп соқтыратын бүрынғы жылдардың қателіктері. Бұрынғы 
жылдардың қаржылық есептемесін жасау кезіиде жіберілген қате- 
лікке жасалган түзетудің сомасы есепті кезеңнің кірісіне немесе 
зияньша екі эдісиен қосылады:

-  бөлінбеген кірістің бастапқы сальдосын өзгерту жолымен;
-  есепті кезеңнің газа кірісіне немесс зиянға енгізу жолымен, 

бүл орайда түсіівдірме жазбаларда мыналарды ашу керек: 
елеулі қателіктің сипаты, есепті кезең жэне эрбір бүрынғы 
кезең үшін түзеіу сомалары, қайта есептелген салыстырма- 
лы дереклер немесе себептер, есеп саясатындағы өзгерістер.

Қателіктің бүрынғы жылдардың кірісіне немесе зиянына 
қалай әсер еткенін көрселу үшін қосымша ақпарат кесте түрінде 
тапсырылуы мүмкін.
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Есегі саясатын Қазақстан Республикасы бухгалтерлік есеп 
жоніндегі департаментінің талабы бойынша немесе егер мұндай 
озгерту неғұрлым дүрыс ақпарат алуға мүмкіидік жасайтын бол- 
са, кәсіпорынның езі езгертуі мүмкін. Есеп саясатын озгерзу 
нәтижесілдетуындаған түзету сомасы болінбеген кірістің бастагщы 
сальдосын езгерту жолымен есеп беруде көрсетіледі жэне есепті 
кезеңнід таза кірісін немесе зиянын анықтаган кезде ескеріледі. 
Егер есеп саясатындағы өзғерістер есепті кезеңге, алдыңғы кезеңге 
жэне кезекті есепті кезеңдерге елеулі түрде эсер ететін болса, онда 
түсіндірме жазуларда есеп саясатыныц езгеру себебі, есепті кезең 
жэне эрбір бүрынғы кезеңдер үшін түзету сомасы, таза кірісгі не- 
месе зиянды анықтағаи кезде ескерілген тузету сомасы, қайта есеп- 
телген салыстырмалы деректер немесе олардың қайта есептеудің 
мүмкін болмау себептері ашылып көрсетіледі.

8 .6 . Ақша қаражаттарының 
қозғалысы туралы есеп беру

Ақша қаражаттарыиың қозғалысы туралы есеп беру — бүл ақша 
қаражаггары мен олардың эквивалеиттерінің (баламаларының) 
келіп қүйылуы мен шығысталуы. Ақша эквиваленттеріне қысқа 
мерзімді қаржы инвестициялары (мерзімі бір жылдан кем) жэне 
облигация, қазынашылық векселі жэне т.б. сияқты етімді бағалы 
қағаздар жатады. Ақша түсімдері туралы ақпарат, біріншіден, 
кэсіпорынныцақшақаражаітарыменолардыңэквиваленггерінтабу 
кабілеті, сондай-ақ ақша түсімдерін пайдаланудағы кәсіпорынның 
мүкгажьш бағалауга көмектеседі. Екіншіден, кэсіпорынның таза 
активтеріндегі өзгерісті, оның қаржы қүрылымын, сондай-ақ 
өтімділік пен телем қабілетін багалауға көмектеседі. Үшіншіден, 
ор түрлі кәсіпорындардағы операциялық қызмет туралы есеп беру- 
лерді салыстыруға мүмкіндік береді.

Ақша қаражаггарының қозғапысы туралы есеп беруде 3 түрге 
белінетін ақша түсімдері корсетіледі (5-кесте).
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5-кесте. 2005 жылгы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша ақша 
қаражаттарының қозғалысы туралы ссегі беру
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Негізгі кызметтен түскен акша тусімдері
Таза кіріс 2 000 000
Таза кірісті операциялык кызметтен алынган колма-қол 
төлсмдермен салыстыруға жасалған түзетулер
Тозу 200 000
Аморгизация
Дктивтер мен міндетгемедердегі өзгерістер:
Дебиторлық берешектіц кемуі (есуі) 1 000 000
ТМҚ кемуі (осуі) 5 000 000
Баска акгивтердін кемуі (осуі) 1 000 000
Кредиторлык берешектін кемуі (өсуі) 500 000
Қысқа мерзімді берешектіц кемуі (өсуі) 500 000
Салықтарды төлеу жоніндегі берешектің кемуі (осуі) 4 000 000
Өзге міидеттемелердің кемуі (өсуі) 5 000 000
Огіерациялық кызметтен алыиғаи колма-кол ақша мен таза 
толсмдср 300 000

Инвестициялаудан алынған акша түсімдері
Негізгі кұралдардагы озгерістер 1 250 000
Магериалдық емес активтердегі өзгерістер 900 000
Инвестициялауца пайдаланылған, қолма-қол акшамен жасалған 
таза толемдер

2 150 000

Қаржыландырудан алынған акша түсімдері
Төленген дивидендгер 0
Үзақ мерзімді берешектің отелуі 1 000 000
Қыска мерзімді берешектің таза осуі (кемуі) 0
Ұзақ мерзімді косымша бсрешектер 0
Қаржыландыруда найдаланылған, қолма қол акшамен жасалган 
таза төлемдер

1 000 000

Лкдіа каражаттарының таза осуі (кемуі) 1 850 000
Кезец соцындагы ақша каражаітарының сальдосы 3 000 000
Кезец басындагы ақша қаражаітарынын сальдосы 4 850 000
Акша каражаттарының таза осуі (кемуі) 1 850 000
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I Іегізгі қызметтен түскен ақша түсімдері;
— инвестициялық қызметтен түскен ақша түсімдері;
— қаржыландыру жөніндегі қызмет.
Операхщядан түсетін ақпіа түсімдері негізінен кәсігюрынның 

табыс келтіретін негізгі қызметінің барысыида пайда болады.
Негізгі қызмет жөнінде мысал болып табылатындар:
— тауар сатудан жэне қызмет көрсетуден түекен ақша тү- 

сімдері;
-  сыйакылардың, комиссия ақыеыньщ жэне басқа табыс- 

тардың ақшалай тұсімдері;
— тауарлар мен қызметтер ұшін жеткізушілерге төленген 

ақша төлемдері;
— қызметкерлерге ақша төлемдері;
-  ақша төлемдері немесе табыс салығын өтеу, егер олар 

қаржыландыру жөніндегі қызметпен жэне инвестицияльік 
қызметпен байланыссыз болса;

-  шарттар бойынша ақша гүсімдері немесе телемдер.
Инвестициялық қызме-г -  бүл ұ.зақ мерзімді активтердің жэне

ақша эквивапенттеріне қатысы жоқ басқа инвестидиялардың са- 
тып алынуы немесе шығарылуы.

Инвесгициялық қызметтің нэтижесінде туьшдаған ақша түсім- 
деріне мыналар мысал болып табылады:

-  негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді жэне өзге 
де ұзақ мерзімді активтерді сатып алу, сату кезіндегі ақша 
төлемдері немесе түсімдері;

— меншікті капиталды немесе басқа кәсіпорындардың қарыз 
міндеттемелерін, сондай-ақ бірлескен кэсіпорьшдардағы 
қатысу үлесіи сатып алу кезіндегі ақша төлемдері немесе 
түсімдері;

-  басқа кэсіпорыіщарға аванстық төлемдер жэне берілетін 
қарыз;

-  басқа кәсіпорындарға үсьшылған аванстық төлемдерді өтеу- 
ден алынған ақша түсімдері.

Қаржыландыру жөніндегі қызмет -  бүл нәтижесі меншікті 
капитал мен қарыз қаражатгарының мөлшері мен қүрамындағы 
өзгеріс болып табылатын қьгзмет.

9H Қпржылык ссеп



Қаржыландыру жөніндегі қызметке мыналар мысал болып та- 
былады:

-  акциялар немесе меншікті капиталдың басқа элементін 
шығарудан түскен ақша тусімдері;

-  акция сатып алған кездегі немесе меншікті акциялардың 
төлемін төлеп алған кездегі акциоиерлерге ақша толемдері;

-  қамтамасыз етілмеген қарыз міндетгемелерін, займдарды, 
вексельдерді, облигацияларды, басқа да қысқа мерзімді 
жэне ұзақ мерзімді займдарды шығарудан түскен ақша тү- 
сімдері;

-  алынган займдарды етеу есебіне ақіпа телсмдері;
-  қаржыландырылатын жолмен, яғни үзақ мерзімді жалмен 

байланысты ақша төлемдері мен түсімдері.
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру екі әдіспен 

жасалады: тікелей эдіс және жанама эдіс.
Тікелей әдіске басымдылық беріледі, өйткені ол болашақ ақша 

түсімдерін бағалаудатиімді болатым ақпаратпеп қамтамасыз етеді, 
ал оны жанама эдіс бере алмайды.

Тікелей әдісті қолданған кезде ақша қаражатгарының барлык 
түрдегі түсімдері мен олардын төлемдері туралы ақпарат екі гэ- 
сілмен алынуы мүмкін:

-  біріншіден, журналдар, қосымша ведомостар бойынша кэ- 
сіпорынның есептік жазуларынан;

-  екіншіден, сату көлемін, сатылғаи өнімнің озіидік қүнын 
жэне есепті кезең ішінде тауарлы-материалдық қорларды, 
дебиторлық жэне кредиторлық берешектердегі өзгерістерді 
ескеріп, шаруаитылық қызмеп'ің нәтижелері туралы есеп 
берудегі басқа баптарды тузечу жолымен;

-  басқа да ақшалай емес багітардан;
-  инвестициялық қызметтен немесе қаржыландыру женіндегі 

қызметтен болған ақша қаражаты қозғалыстарының нә- 
тижесінде ақша эсері гуындайтын басқа баптардан. Жа- 
нама әдіс бойынша операциялық қызметтен алынған ақша 
қаражатгарының таза түсімі таза пайданы немесе зиянды 
'гүзету жолымен анықталады. Мүндағы ескерілетіндер:
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cccm i козоң ішінде тауарлы-материалдық қорлардағы жэ- 
пе операциялық қызметтен алынған дебиторлық жэне кре- 
диторлық береіиектердс болған өзгерістер;

-  тозу, амортизация, резервтер, салыкдар, бөлінбеген пайда 
сияісгы ақшалай емес баптар;

— инвестициялық қызметтен, сондай-ақ қаржыландыру жө- 
ніндегі қызметген алынған ақша қаражаттарының қозға- 
лысы нэтижесінде ақша әсері туындайгын өзге де баптар.

Тұсіндірме жазбада косіпорындағы ақша қаражаттары мен 
олардың эквиваленттерінің маңызды сомалары ашылыгі көрсе- 
тіледі.

Кэсіпорынның қалауы бойынша өтімділіктің қаржы жағдайын 
анықтау үшін пайдаланушыларға қажетті болып табылатын қо~ 
сымша ақпарат алынып көрсетіледі.
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ 

1. Қаржьиіық есеп беру мыналардьщ қайсысынан турады?
1) бухгалтерлік балчнстан, қаржы-шаруашылық цызметтіц нәти- 

желері туралы есептен;
2) ацша қаражаттарыиың цозгалысы турсиіы есептен;
3) ақіиа царажаттарының цозгалысы туралы есептен түсіндірме 

жазбалардаи, кестелердеп және диаграммалардаи;
4) негізгі цүралдардыц цозгалысы турапы есептен;
5) компания цызметінің нәтижелері тураиы есептеи.

2. Аціиа қаражаттарыныц қозгалысы туралы есеп дегечімп:
1) кредиторлыц берешек;
2) ақша қаражаттары мен олардъщ баяамаларының келіп кетуі;
3) кэсіпорынның ақша қаражаттарын пайдала/іу жөніндегі цажет- 

тілігі;
4) негізгі қызметтен түскен ақиш түсімдері;
5) дебиторльщ берешек.

3. Қаржылық есеп берудің мацсаты қандай?
1) тччдау жасау үиіін сщпарат жинау және өңдеу;
2) ңолдаиуіиыларды царжыяыц жагдай және есепті кезеңдегі өз- 

герістер туралы ұтымды, магыналы жэне гиынайы ацпарат- 
тармеп цамтамасыз ету;

3) кәсіпорып жумысына бага беру;
4) шаруашылъщ объектісініц қаржылың есеп беруін талдау;
5) бапанстың өтімдіяігін ащындау.

4. Қаржылық есеп беру мыналардың қайсысынан түрады?
1) бухгалтерлік баланстан, царжы-шаруашылъщ цызметтіц нәти- 

желері туралы есеп беруден, ақша царажаттарының қозгалысы 
туралы есеп берудсн;

2) ақша царажаттарыныц козгалысы туралы есеп беруден;
3) түсіндірме жазбадан, кестелерден және диаграммачардан;
4) ақша қараэісаттарыиыц цозгалысы туралы есеп берудеп;
5) ақіиа қаражатпіарьшыц есептемесінен.

5. Ақша қаражаттарыпың қтгалысы туралы есеп беру дегепіміз:
1) кредиторльщ береіиек;
2) сіқіии царажаттарыныц және олардыц бсиіамасыпың келіп кетуі;
3) кэсіпорынныц сщша қаражаттарын пайдалану жоніндегі қажет- 

тілігі;
4) негізгі қызметтен түскен аціиа түсімі;
5) дебиторлық берешек.
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Қ А Р Ж Ы Л Ы Қ  ЕСЕП

9-ТАРАУ. НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ 
ЕСЕБІ

9 .1 . Экономикалық мәні және жіктемесі

Өндіріс процесі өндіріс құралдарының қатысуымен жүзеге 
асырылады, олар:

1) еңбек заттары (шикізат, материалдар, сатып альшатын жар- 
тылай фабрикаттар);

2) еңбек қүралдары (станоктар, машиналар) болып болінеді.
Қандай да болмасын заттарды-еңбекқұралдарыныц қүрамына

енгізу сыртқы бслгілерімен емес, солардың опдіріс процесінде 
атқаратын рөлімен анықталады.

№6 БЕС бойынша негізгі қүралдар бүл едбек қүралы ретінде 
материалдық әндіріс саласында, сондай-ақ өндірістік емес салада 
(материалдық смес өндіріс саласында) ұзак уақыт бойы (1 жылдан 
аса) қолданыста болатын материапдық активтер.

Негізгі қүралдарға мьшалар жатады: жылжымайтын мүліктер 
(жер учаскелері, үйлер, ғимаратгар, копжылдық осімдіктер жэне 
жермен өте тығыз байланысты, қозғалысы олардьщ мақсагына 
зиян кслтірмеуі мүмкііг емес басқа объектілер), колік қүралдары, 
жабдықтар, аулау аспаптары, ондірістік жэне шаруашылық қүрал-



саймаидар, үлкен және өнім беретін малдар, арнайы құралдар мен 
басқа да негізгі қорлар (кіталхана қорлары, мүражай қүндылықгары, 
жануарлар эяемінің экспонаггары, азтомобиль жолдары жэне т.б.).

Негізгі қүралдар көитеген өндіріс қүралдары бойынша пайда- 
ланылады, қасиеті мен нысанын сақгай отырып жанама түрде то- 
зады, өзінің қүнын жаңадан жасалған онімге біртіндеп көшіреді.

Айналым қүралдары бір ғана өндірістік процесге түтынылады 
жэне өзінің қүнын жаңадан жасалған өнімге толықгай көшіреді.

Неіізгі қүралдардыц бухгалтерлік есебінің міндеті:
1. Растадған есептік мэліметтердің, техникалық паспор'гтар- 

дьщ, басқа да қүжатгар мен түгендеу журналдарының не- 
гізінде еңбек қүралдарының барлық түрлерінің сақталуына 
жүйелік бақылауды ұйымдастыру.

2. ЬІегізгі кұралдардың келіптүсуін, шығарылуын, қозғалысын 
есепте уақтылы жэне дүрыс көрсетілуін қамтамасыз ету.

3. Негізгі құралдардың тозуыньщ дүрыс есептелуіне және 
тиімді пайдаланылуына бақылауды үйымдастыру жэне қор 
қайтарымдылығын артгыру жөніндегі шараларды жүзеге 
асыру.

4. Негізгі қүралдарға ағымдағы жэне күрделі жөндеулерді, 
қайта құруды жэне жаңғыртуды жүргізумен байланысты 
шығындарды есепте дүрыс жэие уақтылы көрсетуді жүзеге 
асыру.

5. Моральды және физикалық түрғыдан ескіріен негізгі құ- 
ралдарды жедел айқыидау.

6. Негізгі қүралдар бойынша дүрыс есептеме жасау үшін бух- 
галтер:[ік ессптің деректері банкін уақтылы және дұрыс 
қалыптастыру.

Негізгі қүрадцардың ғыльши негізделген жіктемесі алға қой- 
ған мақсаттарға жету үшін, маңызды шарт болып табылады, Жік- 
темелік топтарға ендірістік-техникалық мақсаты бойынша, тозу 
қарқьшы, қызмет мерзімі, жөпдеудің ерекшелігі, икемділігі мен 
техникалық жаңалығының дорежесі бойынша өте жақьш негізгі 
қорлар енгізіледі.

Өндіріс процесіне қатысу сипатына қарай негізгі қүралдар 
былайша бөлінеді: ендірістік -  бүл өндірістік процеске тікелей
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Kiiri.icmi.iM иемосе өидірістің негізін құрайтын негізгі құралдар. 
Олнрдың шамасы мен техникалық күйіне шаруашылық субъек- 
тісінін, жалпы елдегі салалардың экономикалық қуагы тәуелді. 
Бүлардың қүрамына өндірістік үйлер мен ғимараттар, машиналар 
мен жабдықтар, өлшеуші жэне реттеуші аспаптар мен кұрылғылар, 
көлік құралдары, өндірістік және шаруашылық құрал-сайман- 
дар, керек-жарақтар, жүмыска пайдаланылатын жэне өнім бере- 
тін малдар, көп жылдық өсімдіктер енеді. Қор қайтарымдылығы, 
яғни негізгі қүралдардың бірлігіые натуралды жэне ақшалай әл- 
шеуіштермен, өнім өндіру негізгі өндірістік қорлардың тиімді пай- 
далануын сипаггайтын, жалпылаушы экономикалық көрсеткіш 
болып табылады.

Өндірістік емес -  бүл түтыну мақсатындагы негізгі қүралдар. 
Олар ендіріс процесіне қатыспайды, ол үжымның мэдени-і-үр- 
мыстық қажетгігін қамтамасыз етуге арналған (үйлер, ғимараттар, 
керек-жарақтар, ТКШ, денсаулық сақтау, спорт).

Тиістілігі бойынша негізгі қорлар былайша беліиеді:
-  меншікті -  бул субъектіге тиесілі жэне оның балансында 

керініс табатьш иеғізгі қүралдар;
-  жалданған — жалдау шарты бойынша, онда белгіленген 

мерзімге басқа субъектілерден алынган негізгі күралдар.
Қысқа мерзімді жалға алынған негізгі құралдарды жалгер ба- 

ланстан тыс 001-шотта ескереді.
Үзақ мерзімді жалға алынган негізгі қүралдар жалдау мер- 

зімі аяқталған бойда немесе ол аяқталғанға дейін жалгер шартта 
келісілгея өтемін телеу бағасын түгелдей енгізген болса, негізгі 
құралдар жалгердің менілігіне өтеді, Олар тиісінше 2400-2410- 
шоттардағы “Үзақ мерзімді жалға алынған негізгі қүралдар” суб- 
иютында ескеріледі.

Пайдалану сипатына қарай негізгі қүралдар былайша бе- 
лінеді:

-  қолданыстағы -  бүл пайдалану сатысындағы негізгі қү- 
ралдар қолданылмаган (тоқтатылған)- консервацияға ғіеме- 
се басқа да себептерге байланысты уақытша колдаиылмай 
түрған негізгі қүралдар;
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— корда тұрған -  қолданылып жүрген негізгі қүралдардың 
жөнделуі, жойылуы, апатқа ұшырауы жағдайында оларды 
алмастыру үшін қор қүрайтын негізгі қүралдар.

Затгық қүрамы бойынша негізгі қүралдар былайша бөлінеді:
— инвентарлық- бүл заттай нысанға ие жэне айырбасгау мен 

заттай сапауға болатын объектілер (үйлер, ғимараттар, ма- 
шиаалар, жабдықтар);

— илвентарлық емес — бул жер, орман және су дақылдарына 
(ғимарагган басқа) арналған күрделі салым, яғни заттық 
ньісаны жоқ шығындар (жер учаскелерін жоспарлау, егістік 
алаңдарын өңдру).

Экономика саласы мсн қызмет түрлері бойынша негізгі қү- 
ралдар осы қорлардың қатысуымен өндірілген өнім немесе көр- 
сетілген қызметжатқызылған экономика саласы мен қызмст түріне 
жагады.

Өнеркэсіп саласына экономиканың барлық салаларында өнер- 
кәсіптік өнімдерді ондіру продесімен тікелей байланысты негізгі 
қорлар жатады.

Мақсатгық бағыты мен орындайтын функцияларына байла- 
нысты негізгі қорлар бірнеше гүрлерге бөлінеді. Негізгі қорлар 
тобының қүрамьша кіретіндер:

Субъекг меншік қүқында сатып алған жердің саны мен құғш. 
Жерге меншііс құқы жерге меншік құқьш беретін актімен расталуы 
тиіс. Оларға арнап аісг берілген эрбір жер учаскесі иивептарлық 
объект болып табылады.

Үйлер -б ү л  мақсаттық бағыты халықтың еңбек етуіне, түрғын 
үйіне, әлеуметгік-мәдени қамтамасыз етілуіне жэне материалдық 
қүндылықтардың сақталуына жағдай жасаудан түратын сэулет- 
қүрылыс объектілері

Ғимараттар -  еңбек заттарының өзгеруіне байланысы жоқ қан- 
дай бір функцияларды атқару жолымеп өндіріс процссіи лсүзеге 
асыруға арналған инженерлік-құрылыс объектілері (плотина (бе- 
гет) көпір, автомобиль жолы, шахта стволы, мүнай бүрғысы). 
Инвентарлық объект дегеніміз — барлық икемділіктерімен бірғе 
бір бүтінді қү.райтып эрбір жеке ғимарат.



Беріліс қурыліылары -  электронды, жылулық және меха- 
і іикал ық қуатты беруге арыалған құрылғылар (электр тарату желісі, 
ірансмиссиялар, қүбырлы өткізгіштер).

Машиналар мен жабдықтар. Әрбір маілина, егер оньщ қүра- 
мына кіретін саймандарды, керек-жарақтарды, аспаптарды, қор- 
шауларды, іргетастарды қоса алғанда, басқа инвентардың бөлігі 
болмаса, шғвентарлық объект больш табылады.

Негізгі қүралдардыц бүл тобы 5 ішкі топтан тұрады:
1. Күш беретін машиналар мен жабдық-машиналар, жылу 

жэне электр қуатын өндіретін генераторлар, эртурлі қуат- 
тарды механикалыққа, яғни қозғалыс қуагына айналды- 
ратын машина-қозғалтқыштар (тракторлар мен өздігінен 
жүретін шассилер, турбинаның бу қозғалтқыштары, іштей 
жану қозғалтқыштары, электроқозғалтқыш).

2. Жүмысшы машиналар мен жабдықтар -  бүл еңбек өнім- 
дерін жасау процесінде еңбек затгарьша механикалық, 
термикалық жэне химиялық эсер егуге арналған машина- 
лар, агшараггар және жабдықтар (токарьлық темір жонғыш 
станоктар, насостар, электрлі моторлар, экскаваторлар, 
грейдерлер).

3. Өлшеу жэне резтеу аспаптары, қүрылғылар мен зергхана 
жабдықтары -  бүл өндіріс процестерін елшеумен ретгеугс 
арналғам аспаптар мен қүрылғылар (дизаторлар, ампер- 
метрлер, микросколтар, су өлшеі’іштер, монометрлер).

4. Есептеу техникасы — процесті жылдамдаіу мен автомат- 
тандырух а арналған машиналар, қүрылғылар мен аспаптар 
(компьютерлер мен басқа да есептеу машиналары).

5. Өзге де машиналар мен жабдықтар (телефон станция- 
ларының, радио желілерінің жабдықтары, өрг машинала- 
ры).

6. Көлік қүралдары -  адамдар мсн жүктердің қозғалуына 
арналған қозғалыс құралдары (автомобиль, теміржол, су 
колігіиің қозғалмалы құрамы).

7. Инвенгарлық обьект -  барлық тиесілі керек-жарадтарымеи 
жэне керек зазтарымен біргс жскелеиген объект.
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8. Құрал-сайман темірді, ағашты еңцеуге арналған, қол ең- 
бегінің механикаланған жэне механикаланбаған қүралы 
немесе машиналарға бекітілген заттар (кесетін, ұратын, 
қысатын жэне тығыздайтын еңбек құралдары).

9. Инвестициялық объект — басқа инвентарлық объектінің 
қүрамына кірмейтін заітар.

Өндірістік инвентарь жэне керек-жарақтар — өндірісгік опе- 
рацияларды орындауға немесе жеңілдетуге қьіЗіМет ететін басқа 
мақсагтағы заттар (жүмыс үстелі, верстактар, қамба, шкафтар).

Түгендеу объектісі -  қандай да бір инвентарлық объектінің 
белігі болып табылмайтын жэне езіндік мэні бар заттар.

10. Шаруашылық инвентарь — кеңсеге жэне шаруашылыққа 
қажетті заттар (үстелдер, шкафтар, кілемдер жэне т.б.).

Жүмысқа қолданылатын жэне өнім беретін малдар.
Жүмысқа қолданылатын малдар, атгар, өгіздер, түйелер.
Өнім беретін малдар—б.үл ірі қаралар, айғырлар, асыл түқымды 

биелер, аталық түйелер мен үрғашылары, бүғылар - үрғашы марал- 
дар -  еркек, саулық қойлар, қошқарлар.

Инвентарлық объект- эрбір ересек жануар.
11. Көпжылдық өсімдіктер -  жасына қарамастан қолдан егі- 

летін көпжылдық өсімдіктер (жеміс-жидекгер, жүзімдік- 
тер, көпжылдық гүл өсімдіктсрі, раушан плантациялары, 
тірі қоршаулар, қорғаныш өсімдіктер).

Жас өсімдіктер толық дамыған өсімдікгерден бөлек ескеріледі 
(үрықтанудың, тамырласудың басы).

12. Жерлерді (ғимаратсыз) жақсаріу женіндегі күрделі шы- 
ғындар -  бүл ауылшаруашылығында пайдалану үшін 
жерлерді үстіртін жақсарту шараларына арналған, инвен- 
тарлық сипаты жоқ шығындар (жер учаскелерін жоспар- 
лау, тамырлардан тазарту, егістікке жер бөлу, жерлерді 
тастардан тазарту).

13. Өзғе де негізгі қүралдар -  бүл кітапхана қорлары, спорт 
жабдықтары, мүражай қүндыльпсгары.
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9 .2 . Негізгі қуралдарды бағалау 
және қайта бағалау

НіМ Қиржылмк eccu

Негізгі құралдардың есебін дүрыс үйымдастырудың маңызды 
шарты оларды бағалаудың қабылданған принципі болып табы- 
лады. Негізгі құралдарды ақшалай өлшеммен бағалау олардың 
көлемін, кү.рылымын, тозуын анықтап, қайта оидіруді жоспарлауға 
мүмкіндік береді. №6 БЕС бойынша бастапқы, аіьшдағы, баланс- 
тық құндарды, сату құнын жэне жою қунын ажыратуға болады.

Негізгі құралдар бухгалтерлік есепте бастаиқы кұны бойын- 
ша кіріске алу сэтінде көрсетіледі. Оған барлық қажетті нақты 
өндірістік шығындар, негізгі құрапдарды орнагу жоне сатып алу 
шыгындары, соның ішінде:

1. Саіып алу кезінде төленген өтелмейтін салықтар мен алым- 
дар (ұйлер, жеңіл автомобильдер бойынша ҚҚС және са- 
'гып алу шарты бойынша мсмлекеттік баж).

2. Жеткізу, монтаждау, орнату, пайдалануға қосу жөніндегі 
шығындар.

3. Құрылыс мерзіміне берілген несие үшін иайыздар.
4. Активті жүмыс жағдайына келтіруге байланысты басқа да 

шығындар жатады.
Жер учаскесінің бастапқы қүнына мыналар кіреді:
1. Ш опа көрсетілген саіу бағасы.
2. Жылжымайтын мүлік жоніндегі агенттерге комиссиялық 

сыйақы.
3. Сатып алу-сату қүжаттарын рссімдеу бойынша заңгердіц 

көрсеткеи кызметін төлеу.
4. Салықтар мен алымдар.
5. Жсрді мақсатгы иайдалануға эзірлеу жөніндегі шығындар 

(үйлерді бүзу, тазалау, тегістеу).
“Алыпаир ” ЖШС-і аумагында I 200 000 тецгеніц қурылысы 

приаласқап жер учаскесін сатып ачды. Жылжъщайтын мүлік 
жөніндегі агенттіц көрсеткеи цызметінің цупы -  23 0001 теңге, 
шарт жасау жөніндегі зацгер көрсеткен цызмет қуиы — 15 600



тецге, цүрылысты бұзу шыгыпдары 35 000 тецге, үйді бузудап 
стытан табыс 12 300 тецге, учаскені тазалау және тегістеу 
жөнілдегі гиыгындар 7 000 теңге.

Учаскеніц бастапқы цүііы: I 200 000 + 23 000 + 15 600 + 
(35 000 -  12 300) + 7 000 = 1 268 300 теңге құрайды. Д-т 2411 
(жер) К-т 3310 (жетаізушілермен есеп айырысу). Сатып алынған 
жабдықтардың бастапқы қүнына мыналар қосылады:

1. Сатып алу бағасы.
2. Тасымалдау шығындары (тасымалдау уақытьшдағы сақ- 

тандыру).
3. Монтаждау.
4. Жабдыктың пайдалануға жарамдылығын тексеру мақса- 

тында сынақтан өткізу.
Үйлер мен ғимараттардың қүрылысы кезінде бастапқы кұнға 

құрылыс жөніндегі мынадай шығыңцардың барлығы қосылады:
1. Материалдар.
2. Еңбекақы төлеу.
3. Үстеме шығындардың тиісті үлесі.
4. Сэулетшінің, заңгердің қызметін төлеу.
5. Қүрылыс кезеңіқдегі сақтандыру шығындары. Қүрылыс 

кезеңіне берілген кредитгер бойынша пайыздар. Қүрылыс 
жүргізуге рүқсат алуға жұмсалган шығыстар.

Негізгі табынға қосылған жас малдардың бастапқы куны жану- 
арды төлдетудің нақты өзіндік құнынан күралады. Негізгі табын- 
ды қалыптастыру үшін сатып алынған малдар бойынша -  жеткізу 
жөніндегі шығындарды қоса алғанда сатып алу шығындарынан 
жэне сатып алумен байланысты өзге де шығьшдардан қүралады.

Жас өсімдікгердің бастапқы қүны егу, күту, суару, тазалау 
жөніндегі нақты шығындардан күралады (пайдалану бағасы бойьш- 
ша алынған өнімнің қүныи немесе егу сәтінен бастап өсімдіктерді 
пайдалануға беруге дейінгі өткізілуін шегергенде).

Негізгі қүралдардың келіп түсуі негізгі құралдарды кабылдау- 
откізу (қозғалысы) (НҚ) №1 нысандағы актімен ресімделеді. Ол 
жикелеген объекгілерді негізгі қүралдардың қүрамына есеп- 
теу үшін, олардың пайдалануға берілуін ресімдеу үшін, негізгі
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қүралдардың болімше ішіндегі қозғалысын ресімдеу үшін, негізгі 
қүралдарды қоймадан (запастан) пайдалануға беру үшін, сондай- 
ақ басқа субъектіге беру мақсагында (жарғылық капиталға салым- 
дар, огеусіз беру) НҚ құрамынан шығарып тастау үшін пайдала- 
нылады, Негізгі қүралдарды қабылдауды ресімдеген кезде басшы 
тагайындаған қабылдау комиссиясы эрбір жеке объеісгіге бір дана 
акт жасайды. НҚ бірнеше объектілерін қабылдау-өткізуді ресім- 
дейтін жалпы актіні жасауға шаруашылық бүйымдарын, құрал- 
саймандарын, жабдықтарын есепке алған кезде, ei'ep бүл объек- 
тілер біртектес болса, қүндары бірдей болса жэне бір күнтізбелік 
айда қабылданган болса, рүқсат етіледі. Акт ресімделгеннен 
кейін осы объектіге қатысты техникалық күжаггармен бірге 
бухі'алтерияға беріледі. Оған бас бухгалтер қол қояды жэне оны 
субъект басшысы немесе соған өкілетті адам бекітеді. НҚ ішкі 
қозғалысын ресімдеген кезде акт екі данада жасалады (объектіні 
еткізетін жоне қабылдайтын субъектілер үшін). НҚ баска объек- 
тіге сатылған кезде акт 3 данада жасалады, оиың екеуі өткізуші 
субъектіде калады (1-сі НҚ қалдығы мен қозғалысы гуралы есеп- 
темеге, екініиісі есеп айырысу-төлем қүжаттарына қоса беріледі), 
үшіншісі ЫҚ қабылдайтын түлғаларға беріледі. Жас есімдіктерді 
қабылдау мен оларды “жас өсімдіктер” тобьша есептеуді, сондай- 
ақ өсімдіктерді “пайдалаиудағы өсімдіктер (толық үрықтанғанға 
немесе бүтақтар өскенге дейін)” тобына ауыстыру кеижьшдық 
өсімдіктерді қабылдау жэне пайдалануға беру актісімен ресім- 
деледі. Акг бекітілгеннен кейін техникалық қүжаттарымен бірге 
бухгалтерияға талсырылады.

Алаңдарды қорғайтын орман жолақтарын кіріске алу қорғаныс 
орман осімдіктерін пайдалануға қабылдаү' актісімеи жүргізіледі. 
Ол сонымен қатар ағаштардың бүтақгары толығымен шығып біт- 
кеннен кейін қорғаныс орман есімдіктерін егу жэне пайдалануға 
беру (5 жылдан кем емес) жөніндсгі орындалған жүмыстарды 
ресімдеуде қолданылады.

Малдың төлдерін негізгі табынға ауыстыру малды негізгі 
табынға ауыстырған күні ферма меңгерушісі жасаған топқа ауыс- 
тыру актісімен ресімделеді. Егер негізгі табынға ірі қара малдар,
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үрғашы шошқалар, биелер, айғырлар ауысатьш болса, онда актіде 
эрбір жануардың инвентарлық нөмірі, туған уақыты, жынысы, сы- 
ныбы, түр-түсі жэне басқа белгілері көрсетіліл, бөлек жазылады. 
Ешкі, қой жэне басқа ү„сақ жануарлардың телдері негізгі табынға 
ауыстырылған барлық малдарға тэн белгілерін (тұқымы, жынысы) 
корсету арқылы жалпы санын жазады.

Негізгі кұралдардын. есебі активтік 2411-2417-шотгарда жүр- 
гізіледі, оларда субшоттар бастапқы бағасымен немесе ашмдағы 
қүнымен (негізгі қүралдар бойынша қайта бағалаудан кейін) ес- 
керіледі. Есептелген тозу сомаларын есепке алуға пассивтік 2421- 
2429-шоттар арналған.

9 ,3 , Негізгі құралдардың 
келіп түсуі

Негізгі кұралдар кәсіпорынға сатып алуға байланысты, құ- 
рылыс нәтижесінде, өтеусіз, жарғылық каииталға салым ретінде 
және г.б. жағдайларда келіп түседі.

I. Сатып альхнған негізгі қүралдардың ессбі
I. Үйлер мен жеңіл автомобильдерді сатып алу.
1. Баланстық қүнына Д-т 2411- 2417 К-т 3310.
2. Тозу сомасына (егер пайдалануда болған объектілер сатып 

алынса) Д-т 2411-2417 К-т 2421, 2425 -  100,0.
3. ҚҚС-ты қоса алғавда, жеткізуге байланысты шығындар 

Д-т 2414 К-т 3310 -  50,0.
4. Жеткізушілер мен мердігерлер алдындағы берешек етел- 

гендеД-т 3310 К-т 1010, 1040, 1020, 1050-350,0.

II. Сатыи алынған басқа НҚ (бухғалтерлік жазбаларды 
ақша шоттарымеп жасауға болмайды, ойткені есепке алуға 
арналған ҚҚС бөлініа көрсетіледі).

1. ҚҚС-сыз салық шот-фактураларына сәйкес келісім қүньша 
біз мынадайжазба жасаймыз: Д-т 2411-2417 К-т 3310-300.
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2. Үсыньшған шот бойынша ҚҚС сомасына: Д-т 1420 
К-т 3310 -60 ,0 .

3. Төлем фактісіне қарамастам ҚҚС-ты есепке алу (бюджетке 
ҚҚС бойышиа төлемдерді кеміту). Кіріске алу сәті бюджет 
алдындагы берешекті кемітуге ҚҚС-ты жатқызу сәті болып 
табылады. Д-т 3130 К-т 1420 -  60,0.

4. Жеткізушіге төленген шогтар: Д-т 3310 К-т 1040, 1050, 
1010, 1020-360,0.

Егер алдын ала телем жүргізілсе:
1. Жүргізілген алдын ала толемнің сомасына Д-т 1610 

К-т 1040, 1050, 1010, 1020-360,0.
2. НҚ келісім қүнына Д-т 2415, 2416 К-т 3310 -  300,0.
3. ҚҚС сомасына Д-т 1420 К-т 3310 -  60,0.
4. КҚС есепке алу Д-т 3130 К-г 1420 -  60,0.
5. Берілген аванстарды (алдын ала төлемдерді) есепке алу 

Д-тЗЗЮ К-т 1610-60,0.

ПІ. Объект қүрылмсыныц нәтижесінде келіп түскен НҚ,
Үйлер мен ғимаратгарды түрғызу, жабдыкдарды монтаждау 

жөиіндегі шығындар мен күрделі қүрылысқа сметалармен, сме- 
талық-қаржылық есептеулермен көзделген басқа шығындар (қүры- 
лыстың мердігерлік пемесе шаруашылық әдіспен жүзеге асыры- 
луына қарамастан) 126-иютта (аякдалмаған қүрылыс) ескеріледі.

Қүрмлыстыц мердігерлік әдісі:
1. ҚҚС-ты қоса алғанда, үйдің қүрылысы бойынша сметалық 

жэнс қүрылыс-монтаж жүмыстары үшін жобалау .үйымы 
мен мердігерлік-құрылыс үйымына есептелді: Д-т 2930 
К-т 3 310 -1  200,0.

2. Монтажға берілген жабдықтың қүнына (егер жеткі- 
зу тікелей жүзеге асырылса): Д-т 2930 К-т 3310, 1040 
(егер жабдық монтажға қоймадан берілсе, онда Д-т 2930 
К-т 2930, орнатуга арналған жабдық субшоты).

3. Қүрылысқа жер учаскесіи бөлуге байланысты отемақы 
ессптелді: Д-т 2930 К-т 3540 -  480,0.

4. Жобалау жэне мердіғерлер ұйымдарының шотгарына төлсм 
жасалды; Д -т3310 К-т 1040, 1050, 1010, 1020- 1 200,0.
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5. Жер учаскесін бөлгені үшін өтемақы сомасы төленді 
Д-т 3310 К-т 1040, 1050, 1010, 1020-480,0.

6. Жұмыстар аяқталғаннан кейін объектіні акт бойынша 
қабылдау жэне пайдалануға беру:

-  егер өтемақы объектінің бастапқы қүнына енгізілсе 
Д-т 2412 К-т 2930-1 980,0 (1 200,0 + 300,0 + 480,0);

-  егер әтемақы сметада козделмесе, онда қүрылысқа бай- 
ланысты шыгындар ретінде. Бірақ объектінің бастапқы 
қүнына енгізілмеген шыгындар кезең шығындарына жат- 
қызылуға тиіс:

-  өтемақы сомасына Д-т 7210 К-т 2930 -  480,0.
-  объектілер пайдалануға берілген кезде олардың бастапқы 

қүнына Д-т 2412 К-т 2930-1 500,0 (1 200,0 + 300,0).
-  жыл қорытындысы бойынша шығындар жиынтық табыстың 

кемуіне жатқызылады Д-т 5410 К-т 7210 -  480,0.
Күрылысты жүргізудің шаруашылық эдісі:
1. Қүрылысқа иайдаланылатын материалдардың қүнына 

Д-т 2930 К-г 1317-500,0.
2. Моіггаждауға берілген жабдыктардың құнына Д-т 2930 

К-т 3310, 1040-300,0.
3. Қүрылыс жүмысшыларына жалақының есептелуі Д-т 2930 

К-т 3350-250,0.
4. ММСҚ зейнетақы қорына әлеуметтік сақтандыру ауда- 

рымдары жасалды (есептелген жалакыдан 20%) Д-т 2930 
К-т 3150, — 75,0.

6. Орындаған жүмыстары үшін жобалау үйымына есептел- 
гені Д-т 2930 К-т 3310 -  400,0.

7. НҚ (үй) объектісін пайдалануға беру актісіпе сәйкес Д-т 2412 
К-т 2930-1 530,0 (500,0 + 300,0 + 250,0 + 5,0 + 75,0 + 400,0).

IV. НҚ отеусіз ксліп түсуі
1-нұсқа. Егер НҚ демеушілік комек ретінде алымса, онда олар- 

ды былайша кіріске алады: Д-т 2411-2417 К-т 6280 -  1 200,0.
Егер габыс ету қүжаттарында тозу сомасы көрсетілсе, онда:
а) баланстық қүнына Д-т 2411-2417 К-т 6280-400,0;
э) тозу сомасына Д-т 2411-2417 К-т 2421-2429 -  800,0.
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2-нүсқа. Егер негізгі қүралдар атқарушы үкімет органдарынан 
демеуқаржы (субсидия) түрінде алынса Д-т 2411-2417 К-т 6230 -  1 
млн теңге, табыс етілген НҚ пайдалануда болып, қүжаттарында 
гозу куны көрсетілсе, онда:

а) баланстық қүнына Д-т 2411-2417 К-т 6230 -  600,0;
э) тозу сомасына Д-т 2411-2417 К-т 2421-2429-400,0.
Жыл қорытындысы бойынша 7-бөлімнің шоттарында көрсе- 

тілген табыстар жиынтық табыстың өсуіне жатады Д-т 6230, 6280 
К-т 5410.

V. НҚ жарғылық капигалға салым ретінде келіп түсуі
1. Мәлімделген жарғылық капиталдың сомасына Д-т 5020 

К-т 5 0 1 0 -5  млн теңге.
2. Жарғылық капиталға салым ретінде келіп түскен НҚ келісім 

(келісілген) қүнына Д-т 2411-2417 К-т 5020-3 500,0.
Егер пайдалануда болған НҚ келіп түссе жэне келісім құны 

баланстық қүнына сай келсе, онда:
а) баланстық, келісімді қүнына Д-т 2411-2417 К-т 5020-2300,0;
э) тозу сомасына Д-т 2411-2417 К-т 2421-2429 -  1 200,0.
3. Құрылтайшылар енгізген салымның қалған сомасына 

Д-т2730,1310-1314,1317,1320-1330,1040,1050, 1010,1020 
К-т 5020 -  1 500,0.

VI. Тауар-айырбас операциясы пэтижесінде НҢ келіп түсу 
(тауар беріліп, орнына НҚ алынғап).

1. Босатылған тауарлардьщ сатып алу құнына Д-т 7010 К-т 
1330- 1 200,0.

2. ҚҚС-сыз босатьілған тауарлардың келісім құнына (салық 
шот-фактурасына сәйкес) Д-т 1210 К-т 6010 -  1 500,0.

3. ҚҚС сомасына (салық шот-фактурасы бойынша) Д-т 1210 
К-т 3130-300,0.

4. Алынган НҚ баланстық құнына (егер құжаттарда тозу со- 
масы көрсетілсе) Д-т 2412 К-т 3310 -  1 500,0.

5. Тозу сомасына (қабылдау-откізу қүжаттары бойынша) Д-1 
т 2413 К-т 2423-200,0.

114 Қаржылық есеп



6. ҚҚС сомасына (әріптестен алынған салық шоты бойынша) 
Д-т 1420 К-т 3310-300,0.

7. ҚҚС есепке алу Д-т 3130 К-т 1420 -  300,0; 1210-1 800,0 
(1500,0 + 300,0).

9. Жыл соңында:
а) шығындар жиынтық табысты кемітеді Д-т 5410 К-т 7010 

- 1200,0;
э) табыстар жиынтық табысты арттырады Д-т 6010 К-т 5410 

-  1500,0.
Аталған операциядан алынатын табыс (571-шотгың кредиттік 

сальдосы) -  300,0.

VII. НҚ түгендеу кезінде апықталған артықшылықтары 
(келіп түскен кезде кіріскс алынбағандары) мынадай бухгал- 
герлік жазбамен кірістеледі: Д-т 2411-2417 К-т 6280.

9 .4 . Нөгізгі құралдардың 
талдамалы есебін ұйымдастыру

Инвентарлық объект НҚ есебінің объектісі болып табыла- 
ды, яғни оған тиесілі бейімдеулері жэне керек-жарақтарымен 
бірге аяқталған қүрылғы немесе жеке оқшауланған зат (затгар 
кешені) белгілі бір дербес функцияларды орындауға арналған. 
Инвентарлық объекгіге инвентарлық нөмір тағайындалады. Объек- 
тінің нөмірленуін эдетте ретгік-серияльщ жүйе бойынша құрады.

Мысалы, үітер үшіп 0001-ден 0299-ға дейінгі ггшараттагы 
0300-ден 0399-ге дейінгі, беріліс цүрылгылары үшін 0400-ден 0499- 
ге дейінгі номірлер бөлінген.

Инвентарлық нөмірлер НҚ №1 нысанында жэне НҚ қолда 
бары мен қозғалысын есепке алу жөніндегі барлық тіркелімдер 
мен құжатгарда келтіріледі. Оларды тиісті объектілерде темір же- 
тондарды бекіту, бояу жағу немесе басқадай әдістермен белгілей- 
ді. Инвентарлык нөмір объектінің пайдалануда болған барлық 
кезеңіне сақтайды, ал ол шығарылатын болса, жаңадан келіп
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гүскендеріне үзақ уақыт бойы (5 жылға дейін) қайтадан нөмір 
қоймайды. Бухгалтерлік есепте НҚ әрбір объекті бойынша бүгін 
теңгеге дейін дөңгелектелген сомамен ескеріледі.

НҚ талдамалы есебі екі нүсқамен ұйымдастырылуы мумкін:
1. Негізгі құралдарының саны көп жэне есепті қол әдісімен 

жүргізетін үйымдарда объектілік, яғни НҚ талдамалы есебі ин- 
вентарлық карточкаларда жүргізіледі. Олар шаруатылық инвен- 
тарлық біртектес заітарын, қүрал-саймандарын жэне өндірістік 
немесе шаруашылық мақсаты бір және техникалық сипаттамасы, 
қүны бірдей жэне бір өндірістік бөлімшеде түрған басқа заттарды 
қоспағанда, эрбір инвентарлық объектіге ашылады.

Бүл заттарды бір инвентарлық карточкада ескеруге рүқсат 
етіледі. Негізгі құралдардың барлық түрлеріне ИНВЕНТАРЛЫҚ 
КАРТОЧКА НҚ №6 нысаны) деген бірегей таптік нысан бел- 
гіленген. Оны келіп түскен НҚ жасалған актінің, техникалық 
паспортгардың жэне басқа қүжаттардың иегізінде жасайды. Объ- 
ектілер мен олардың жекелеген қүрамдас элементтерінің сипатга- 
масы қысқаша болып, объектінің жекелеген ерекшеліктерін дэл 
көрсетуге және техникалық қүжатгаманың деректерін толықтай 
қайтал-амауға тиіс. Топтың есепке алу жағдайьшда карточка НҚ 
жекелеген объектілерін позициялық жазу жолымен толтырыла- 
ды. НҚ №3 нысандағы РЕҚ объектілерін есептен шығарған кезде- 
гі НҚ №1 нысандағы акт НҚ объектісін басқа субъектіге берген 
кезде НҚ шығарылғандығы, сондай-ақ НҚ объектілерінің субъект 
ішіндегі қозғалысы туралы белгілер қоюга негіз болып табылады. 
Негізгі құралдарды салуды аяқтау, толығымен жабдықгау, қайта 
қүру, жаңғырту, жөндеу жөніндегі аяқталған жүмыстар туралы 
жазбаны карточкаға НҚ №2 нысанындағы “Жөнделген, қайта 
құрылған, жаңғыртылған объектілерді қабылдау-өткізу актісі” 
негізінде енгізеді. Толтырылған инвентарлық карточкалар бух- 
галтерияда НҚ №10 нысанындағы “Негізгі қүралдарды есепке алу 
жөніндегі инвентарлық карточкалардың тізімдемесінде” тірке- 
леді. Олар негізгі құралдардың эрбір жіктелім тобы бойышла бір 
данада жүргізіледі. Тіркеу кезінде карточканы нөмірлейді, содан 
кейін арнайы карточкаға орналастырады. Онда ол жіктелім тобы 
бойынша сақталады. Ал бүл топтардың ішінде — пайдаланылатын
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орындары мен материалды жауапты адамдар бойынша жэне негіз- 
гі қүралдардьщ тұрлері бойынша сақталады. Карточкада мынадай 
бөлімдер болады:

• пайдаланудағы негізгі құралдар (жіктелім топтар бойын- 
ша);

• ағымдағы айда түскендер;
• ағымдағы айда шығарылғандар;
• ішкі қозғалыс;
• жөндеуде;
• қорда (запаста);
• сақталуда (консервацияда);
• жалға берілген негізгі қүралдар;
• үзақ мерзімді жалға берілген негізгі құралдар;
• жалға алынған негізгі қүралдар;
• архив (мүрағат).

Ай ішінде 4-бөлімнің карточкалары 12-бөлімнің (негізгі қүрал- 
дар) шотында ескерілген айналымдармен салыстырғаннан кейін 
картотеканың тиісті бөлімдеріне орналастырылады.

Негізгі қүралдарды есепке алудың 1-ыүсқасы
Объект жөндеуден жэне жалгерден қайтарылғаннан, тоқта- 

тылып түруы аяқталғаннан кейін бүл объектілердің карточка- 
лары картотеканың тиісті бөлімдеріне салынады. Шығарылған 
негізгі қүралдардың карточкаларын “архив” бөліміне орналас- 
тырады. Картотеканың дүрыс жүргізілуі негізгі құралдардың 
жағдайы мен қозғалысына тиісті есеп жүргізіп, бақылауға алуға 
мүмкіндік береді. Салық салу мақсаттары үшін субъектілер ин- 
вентарлық карточкалардың екінші данагіарын пайдалана отырып, 
негізгі қүралдарды есепке алудың екінші картотекасын жүргізуге 
(үйымдастыруға) тиісті. Амортизациялануға жататын негізгі қү- 
ралдар алдын-ала белгіленген амортизадия нормаларымен топ- 
тарға бөлінеді, Негізгі қүралдардың эрбір жікгелім тобы бойын- 
ша ай ішіндегі еркін айналымдар мен қалдықтарды ақпаратты 
қолмен өндеу кезінде НҚ №12 нысанындағы негізгі қүралдардың 
қозғалысын есепке алудың карточкасында ескеріледі. Оған құ- 
жаттардың негізінде инвентарлық карточкаларда көрсетілген
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айналымдар мен қалдықтар жазылады. Оны 12-бөлімшенің шот- 
тары бойынша бас кітаппен салыстырады. Карточкаларда не- 
гізгі құралдардың жыл (тоқсан, ай) басындағы қалдығы, келіп 
түсуі, шығарылуы (соның ііпінде жабылуы), жыл (тоқсан, ай) 
соңындағы қалдығы көрсетіледі. Осы деректердің негізінде негізгі 
қүралдардың қолда бары жэне қозғалысы іуралы есептеме жасала- 
ды. Субъектілердің цехтары (бөлімдері) шеңберінде материалдық 
жауапты адамдарға табысталған барлық негізгі қүралдар НҚ №13 
нысандағы негізгі қүралдардың инвентарлықтізімдеріне енгізіледі. 
Тізімдер материалдық жауапты адамда болады жэне олар оны 
жедел мақсаггар үшін найдаланады. Тізімдер мен инвентарлық 
карточкалардағы негізгі қүралдардың қүны деректерге сәйкес ке- 
луі тиіс.

Түрған (пайдаланылатын) жері бойынша негізгі қүралдардың 
есебі бухгалтерия жазыи беретін инвентарлық карточкалардың 
екінші даналарывда жүргізіледі.

Бухгалтерия карточкаларыиың деректері мен пайдалану же- 
ріндегі деректер бірдей болуы тиіс.

Талдамалы есеп негізгі құралдардыц ел аумағыпдағы және ше- 
телдегі қолда бары мен қозғалысы туралы деректер алу мүмкіндігін 
қамтамасыз етуі тиіс.

Негізгі қүралдарды есеикс алудың 2-нүсқасы
ІПағьш үйымдарда талдамалы есептің тіркелімі ретінде “Не- 

гізгі қүралдарды есепке алудьщ инвентарльщ кітабы” атгы ІіҚ 
№11 нысаны пайдаланылуы мүмкін. Ол жіктелім топтары, түрлері 
мен объектілер бойынша ашылады. Әрбір объектіге сипаттама, 
агалым, инвентарлық нөмір, шыққан жэне пайдалануға берілген 
күні, амортизация нормасы беріледі. Есепті кезендер бойынша не- 
гізгі қүралдардың қолда бары (2411-2417-шоттар бойынша саль- 
до) мен қозғалысы туралы ақпараттар алу үшін жіктелім топтар 
шеңберінде НҚ№12 карточкалары қолданылады. Бүл карточкалар 
2411—2417-шотгар бойынша айналымды бас кітаппен салыстыру 
үшін пайдаланылады. Негізгі қүралдардың есебі компьютерлер 
мен ЭЕМ-ді қолдану арқылы механикаландырылатын болса, не-
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гізгі қүралдардыц қозғапысын есепке алу карточкасын жұргізудің 
қажеті жоқ. Мүндай жағдайда негізгі құралдардың қозғалысы ту- 
ралы есептеме жасау үшін ақпараттың машиналық тасығыштары 
пайдаланылады.

9 .5  Негізгі құралдардың амортизациясы 
мен тозуын есепке алу

Негізгі қүралдар әндіріс процесіне үзақ уақыт бойы қатыса 
отырып, біртіндеп тозады, яғни физикалық күштердің, техникалық 
және экономикалық факторлардьщ эсерінен өз қасиеттерін жо- 
ғалтады жэне жарамсыз күй кешеді.

Тозу -  бүл физикалық жэне моральдық сипатгамаларын жо- 
ғалту процесі.

Негізгі қүралдардың физикалық тозуы олар пайдаланылған 
кезде жабдықтың бөлшектері мен тетіктерінің, үйлер мен ғи- 
мараттардың қүрылымдық элементгерінің механикалық тозуына 
байланысты (физикалық тозудың пайдаланудағы нысаны), сон- 
дай-ақ тсмірдің тот басуына, ескіруіне, шіруіне әкеп соқтыратын 
(физикалық тозудың табиғи нысаны) табиғи-климаттық жағдай- 
лардың әсерінен басталады. Нэтижесінде негізгі қүралдар қүны- 
ның бөлііі жоғалады.

Негізгі қү.ралдардың моральдық тозуы техникалық про- 
греепен, өндіріс эдістерінің жетілуі жэне жаңаруымен байла- 
нысты. Техника мен технологияны жетілдіру қолданыстағы 
негізгі құралдарға қатысты өндірісті арзандатуға мүмкіндік 
тудырады. Соған байланысты пайдаланудағы негізгі құралдар 
ез қүнының бәлігін жоғалта отырып, қүнсыздана бастайды. Өнді- 
ріске неғүрлым жетілген жэне үнемді машина, жабдық, үй мен 
гимарат түрлерін, жануарлардың түқымдарының, кеп-жылдық 
өсімдіктердің түрлері мен сараптарының жаңа және жақсар- 
тылған, неғүрлым өнімдірек түрлерінің жасалуы мен ендірілуі 
қолданыстағы негізгі қүралдарды одан эрі қолданудың эконо- 
микалық тиімділігін көрсетіп берді.



Негізгі қүралдарды моральдық жағынан тоздыратьш фак- 
торлар:

1. Өндірістегі жабдықтар мен жабдықтардың жаңаруы (ескі 
машиналарды жаңа, неғұрлым өнімділеуіне ауыстыру).

2. Технологиялық гіродестің жетілуі (жаңа технология кезін- 
де қолданыстағы машиналар мен жабдықтарды пайдалану 
мүмкін емес).

3. Шығарылатын өнім номенклатурасының жаңаруы мен 
өзгеруі (бүл орайда ескі машиналар мен жабдықтар жаңа 
өнім шығаруға жарамсыз).

4. Тауар өндіруге арналған машиналар мен жабдықтардың са- 
нын азайтуды субъектіден талап ететін, кейбір тауарларға 
сүраныстың азаюы.

5. Жүмыс күшінің, білікті қызметкерлердің еңбекиен қамты- 
луындағы, өндірістің географиялық ориаласуъшдағы езге- 
рістер.

Олар өндіріс көлемін, пайдаланылатын маыиналар мен жаб- 
дықтардың санын азайтуды талап етуі мүмкін.

6. Өнеркәсіитің өңдеуші салаларындағы шикізат құрамының 
жиынтығындағы өзгеріс, өнімнің жекелеген түрлерін өнді- 
ру қажеттілігі. Бүлар өнеркәсіптің өндіруші салаларындағы 
өндіріс келемінің қысқаруьша экеп соқтыруы мүмкін. Мо- 
ральдық жағынан тозудың нәтижесінде физикалық тозу 
басталғанға дейін негізгі қүрал объектілерін жаңасына, 
негүрлым үнемдісіне ауыстырады. Моральдьщ жағынан 
тозуды болдырмас үшін негізгі қүрал объектілерін қайта 
құрады жэне жаңғыртады. Мүражай жэне қылқалам құн- 
дылықтарынан, кітаптардан, фундаментальді кітапхана- 
лардан, фильмдер қорынан, сәулет пен өнердің ескерткіші 
болып табылатын үйлер мен ғимараттардан басқа негізгі 
қүралдардың барлығы -  моральды тозуға бейім.

Амортизация -  бүл тозудың қүлдық белгісі. Бүл негізгі кү- 
ралдардың амортизациялық қүнын тозу шамасына қарай оның 
көмегімен өндірілетін еңбек әнімі мен қызметке ауыстырудың, 
өндіріс шығындарына қосылатын амортизациялық аударымдар ар- 
найы ақша қаражаітарьш пайдалану немесе негізгі қорлардың (не-
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гізгі қүралдардың) жай жэне кеңейтілген өндірісіне айналдырудың 
объективтік процесі.

Амортизацнялық құн дегеніміз -  бастапқы құн мен жою 
қүныныц арасындағы айырмашылық. Ол негізгі құралдар ке- 
ліп тускевде қосалқы бөлшектердің, сынықтардың қызмет мер- 
зімінің соңында қалыптасқан қалдыктардьщ болжамды қүны ре- 
тінде аныкдалады.

Амортизациялық аударымдар амортизация нормалары бойьш- 
ша жасалады.

Амортизация нормасы -  бүл амортизациялық аударымдар- 
дың жылдық сомасының негізгі қүралдарының жылдық орташа 
құнына қатынасы.

Нормалар еңбек қүралдарының экономикалық мақсатты қыз- 
мет мерзіміне орай белгіленеді. Олар нсгізгі құралдар өтелуінің 
нормативтік мерзімін кёрсетеді. Олардың деңгейі негізгі қүрал- 
дардың үзаққа шыдамдылығы мен физикалық тозуына байланыс- 
ты. Мұның езі -  еңбек қүралдарының техникалық-құрылымдық 
жэне материалдық-заттық ерекшеліктеріне, пайдаланудағы негізгі 
құралдардың (эсіресе машиналардың, жабдықтардың) нақты жа- 
сына, қолданыстағы еңбек құралдарының моральдық тозуына бай- 
ланысты анықталады.

Автомобиль көлігінің жылжымалы қүрамының амортиза- 
циялық аударымының нормасы 1000 км жүрістің баланстық қү- 
нына пайызбен белгіленуі мүмкін. Жыл бойы эрбір айдағы амор- 
тизациялық аударымдардың мөлшерін анықтау негізгі қүралдар 
қүрамының өткен айда өзгеруіне байланысты, сондай-ақ негізгі 
қүрапдардың толық амортизациясына нормативтік қызмет мер- 
зімінің аякталуына байланысты белгіленген нормаларға түзетілген 
амортизация нормасына қарай жүргізіледі.

Қайтадан пайдалануға берілген негізгі қүралдар бойынша 
амортизация есептеу енгізілген айдан кейінгі айдың бірінші күнінен 
басталады. Шығарылған негізгі қүралдар бойынша амортизация 
есептеу шығарылған айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап 
тоқтатылады. Қайтадан қүру мен техникалық қайта жарақгандыру 
бойынша, егер олар толықгай тоқтатылса жэне НҚ консервацияға 
жіберілмесе, амортизацияға есептеу жүргізілмейді.
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Жалға алынған НҚ бойынша амортизация есептеуді жалдау 
шартының нысанына жонс шарттың галаптарьша сәйкес жалгер 
немесе жалға беруші жүргізеді.

№6 БЕС бойынша амортизация есептеу үшін мынадай эдістер 
қолданылуы мүмкін:

1 . Қүыды біркслкі (тікелей) сссптен шыгару әдісі
Объектінің амортизациялық қүлы ай сайын бірдей сомамен 

есептен шыгарьшады. Амортизация сомасы мыналарға орай анық- 
талады:

Үтымды пайдалану мерзімі. Бұл рстте объектінің жай-күйі, 
жондеу жэне техникалық қызмет көрсету мэселелері, климат жағ- 
дайлары, қазіргі тандағы техника мен ондіріс саласындағы үрдіс- 
тер, осындай активтермен жүмыс тәжірибесі ескеріледі.

Мысалы: Станоктыц қүпы = 20 000 тецге. Бопжамды жою құны 
= 2 000 теңге, пайдсілану мерзімі 10 жыл. Станоктыц амортизациялық 
құиы = 20 000 — 2 000 = 18 000 теңге. Амортизацияныц жыл сайыигы со- 
масы 18 000/10-1 800 тецгеге тең. Амортизацшның ай сайынгы сомасы 
— 1 800/12=150 тецге.

НҚ үтымды пайдалану мерзімі жою қүны секілді НҚ күйін 
жақсаргуга жүмсалған соңгы шығындарды ескере ртырып, қайта- 
даи қаралуы мүмкіи. Мүиыд өзі қызмет мсрзімінің үзаруына зкеліп 
соғады. Техникалық өзгерістерді, өткізу нарқыидағы өзгерістерді 
ескерсек, шаруашылық қызметініц озгеруі нәтижесінде қызмет 
мерзімі қысқарады,

Егер 4 жылдан кейін шаруашыльщ цызметі түрініц өзгеруіне 
байланысты стацоюпың утымды цызмет мерзімі 7 жыл болып 
белгіленіп, жою цүны 3 000 теңге молшеріндө белгіленсе, онда жыл 
сайыпгы амортизацшныц сомасы цалган 3 эісылга (20 000—(1 800 х
4) -  3 000)3 000 = 3 267 теңге иемесе ай сайын 272 пгецге болады.

Бүл әдіс НҚ пайдалапудап түсетін табыс оны пайдалаиу 
мерзімінде бірден болады, ягни жобшіыц цалган үтымдылыгының 
кемуі біркелкі жүзеге асады деп болжамдалатын кезде пайдала- 
нылады.

2. Өндірістік әдіс (амортизацианы орындалғаіі жүмыстар- 
дыц колемінс үйлесімді есептеу)
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Амортизация объектіні пайдалану мен уақыт бөлігінің нэ- 
тижесі ғана болып табылады деген негіздеме оны есептеген кезде 
ешқандай рөл атқармайды. Кэсіпорында өндірілетін эрбір өнім, 
жұмыс, қызмет бірлігінің құны оның кемегімен осы енімдер, 
жумыстар мен қызметтер өндірілген НҚ объектілерінің құнын 
езіне бірдей мөлшерде сіңірсді. Ай, жыл ішіндегі амортизация 
сомасы объектінің құнын оның қатысуымен өндірілетін бүйым, 
жүмыс жэне қызмет санына бөлу жолымен амықталады. Бүл эдісті 
пайдалану мсрзімінің көбіне техникалық көрссткіштерінс немесе 
субъектінің шаруашылық қызметінің өзгеруіне байланысты шек- 
телуі кезінде пайдаланады.

Мысал: Қуны 240 000 тецге болатын станок 6 000 бүйымды өңдеуге 
қабілетті, эісою цуны 18 000 тецге, 1 буйымга амортизация нормасы
— (240—18)/6 = 37 теңге.

Егер 2002 ж. мамыр айыида 45 бұйым өндірілсе, оида амортизация 
сомасы 45 х 37 = 1 665 теңгеге тец.

2002 ж. маусым айыидагы 52 бүйымга сшортизация сомасы 52 х 37
-  1 924 теңге.

2002 ж. шілдедегі 48 бүйымга амортизация сомасы 48 х 37 -  1 776 
теңге.

Техникальщпаспорт бойынгиажумыспен отелген сагат саны көзделуі 
мүмкін, мысалы: Юмың сагат : Jl/ат. 1 саг. = (240- 18)710 -  22,2.

Егер станоктыц мамыр айындагы жумысуацыты 224 сагат болса, 
оида амортизация сомасы 224 х 22 -  4 928 теңгеге тец.

НҚ жекелеген түрлері пайдалану басталған сәтте иеғүрлым 
тиімді әрекет етеді, бүғал қоса, технология жетілген сайын 
жабдық тез моральды тоза бастайды, сондықтан қаржы жағдайын 
жасау мақсатында ғылыми-техникалық жетістіктерді өндіріске 
ендіруді жылдамдату жэне НҚ жаңарту мүдделілігін артты- 
ру үшін субъектілер амортизация есептеудің үдемелі әдістерін 
қолдануы мүмкін. №6 БЕС мүндай 2 әдісті үсынады: Сандар со- 
масы бойынша қүиды сссптеп шығару (кулмулятивтік) әдісі 
есептеу коэффициентін анықтаудан түрады. Коэффициенттің 
бөлімі үтымды қызмет мерзімі жылдарының сомасына тең. Алы- 
мы қалған санның қызмет мерзімінің соңына дейін керісінше 
тәртіппен анықталады.
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Пайдаланудың алғашқы жылдарындагы амортизация сомасы 
одан кейінгі жылдардағыға қарағанда едэуір жоғары болады.

Мысап: станоктың цызмет мерзімі 6 жыл, кулмулятивтік сан = 
7 + 2 +  3 +  4 + 5 + 6 = 27. Бүл орайда станоктыц бастащы цүчы = 
240,0, жою қүпы — 18,0, имортизацаялыц цүны — 240,0 -18,0 = 222,0 
болуга тиіс.

Жыл Кулмулятивтік
сан

Амортизацш
нормасы

Бір жылдағы 
амортизация сомасы Айға шаққанда

1-ші 1 6/21 222.0 х 6/21 = 5285 63 429/12 = 5286
2-ші 3 5/21 222.0 х 5/21 = 5285 4 405
3-ші 6 4/21 42 286 3 524
4-ші 10 3/21 31 714 2 643
5-ші 15 2/21 21 143 1 762
6-ші 21 1/21 10 571 881

Кулмулятивтік саиды тез арада анъщтау үгиіи мынадай фор- 
муланы цолданады:

S = N (N +  1) /2

мүндагы S  -  сома
N — үтымды цызметтіц болжамды мерзімі

Бұл эдіс кезінде амортизация сомасы объектіні пайдаланудың
1-ші жылы қарқыидап осіп, кейінгі жылдары азая бастайды.

* Кемімелі қалдық (регрессия, қосарланған регрессия) әдісі 
амортизацияны есептеу бастапқы құнынан емес, баланстық қуннан 
жүргізілуге тиістігін білдіреді. Тікелей әдіс кезінде қолданылатын 
амортизация нормасы екі еселенуі мумкін, сол кезде қосарланған 
регрессия әдісі жайлы сөз болады.

Амортизацияны есептен шығарғаи кезде, соңғы жылды қос~ 
пағаіща, жою құны ескерілмейді. Мүндайда амортизация со- 
масы қалдьщ қунның жою құнына дейінгі кемітілуі үшін ішкі 
қажетгікиен шектелген болады.

Мысалы: станоктыц бастстцы қүны 260,0, жою цүны — 80,0, пай- 
далаиу мерзші — 5 жыл, амортизация нормасы — 20%.
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ЖШІ
НҚ обьектісінің қүны 
1-ші жыл, бастапқысы, 

сонғы

Амортизация
нормасы

Жыл ішіндегі 
амортизация 

сомасы

Айға
шаққавда

1. 260 000 20% 52000 4333

2. 260 0 0 0 -5 2  
000 = 208 000 20% 41 600 3467

3. 208000-41 600 
-  166 400 20% 33280 2773

4. 133 120 20% 26624 2219

Б 106 4 9 6 -8 0  000 26496 2208

Амортизациялық аударымдар әрбір есепті кезеңце НҚ эрбір 
түріне жүмсалған шьнындар ретінде танылады. Амортизацияның 
эртүрлі эдістерін қолдануға рүксат етіледі. Амортизацияны есеп- 
теудің субъект тавдап алған эдістері есеп саясатымен анықталып, 
бір есепті кезеңнен келесісіне қарай қолданылуға тиіс.

НҚ тозуын есепке алу үшін “НҚ тозуы” деген XIII бөлімшенің 
пассивтік шоттары қолданылады, онда мынадай жинактамалы 
шоттар бар:

2421 -  үйлер мен ғимараттардың тозуы;
2423 -  машиналардың, жабдықтардың, беріліс құрылғылары- 

ның тозуы;
2425 -  көлік құралдарьшың тозуы;
2429 -  офистік жиьаздар мен өндіріс жабдықтарының тозуы.
Аталған шоттардың эрқайсысына субшоттар ашылуы мүмкін:
1. Меншікті ГІҚ тозуы;
2. ¥зақ мерзімді жалға алынған НҚ тозуы.
Жер өндіріс қүралы ретінде -  еңбек процесіне қажетті ма- 

териалдық кепілдік, оның ең маңызды заттық факторларының бірі. 
Сату бағасы бола түра жэне субъектінің балансында ескерілген- 
мен тозбайды. НҚ тозуын меншік нысанына қарамастан барлық 
субъектілер есептейді. Олар мыналардан басқа барлық қалгаи НҚ 
түрлеріне есептеледі:



1. Оііім беретія малдар, өгіздер, буйволдар, бұғылар.
2. Жер.
3. Кітапхана қорлары, фильм қорлары.
4. Мұражай жэне қылқалам құндылыкдары.
5. Сэулет пен өнердің ескерткіштері.
6. Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары.

Толығымсн амортизацияланған НҚ бойыиша амортнза- 
ция ессптелмейді

Егер НҚ объектісі бойьшша тозуды есепгеу токтатылса, онда 
НҚ есеике алудың ІЕҚ №6 нысанындағы инвентарлық карточкада- 
ғы амортизация нормасы түрлі-түсті қаламмен сызылып тасталады 
жэне амортизация есептеудін, қай мезгілден бастап тоқтатылғаны 
кәрсетіледі.

НҚ №13 нысанындағы НҚ түрған немесе гіайдаланған жері 
бойынша инвентарлық тізімде “тозған” деген белгі қойылады. 
Өндірістік шоттарда 8040 -  ’’Үстеме шығындар” бөлімшесінің 
8045 -  ”НҚ тозуы жэне материалдық емес активтердің амортиза- 
циясы” шоты бөлек көрсетілген. Жалпы шаруашылық мақсатгағы 
жэне коммерциялық қүрылымдардың НҚ тозуы 7210 -  ’’Жалпы 
жэне экімшілік шығындар” шотында ескеріледі. Тауарлардың 
сатылагын жерінде сакдауға арналған НҚ 7110 — ’’Тауарларды 
(жүмыстарды, қызметгерді) сату жөніндегі шығындар” шотында 
ескеріледі. 8045 жэне 8040-шоттарға өндіріс түрлері бойынша суб- 
шоттар ашу қажет.

Операциялар:
1. Негізгі өндірісте қолданылатын НҚ бойынша тозу есептелді:
а) Д-т 8045/н.о К-т2421-2429 -  150,0?
э) Д-т 8040/н.ө К-т 8045/н.ө -  150,0/
б) Д-т 8014 К-т 8040/н.ө- 150,0;
в) Д-т 8010 К-т 8014-150,0.
2. Көмекші өндірісте қолданылатын НҚ бойынша тозу есеп- 

телді:
а) Д-г 8045/көм.о.К-т 2421-2429-50,0.
э) Д-т 8040/көм.ө.К-т 8045/көм.ө. -  50,0.
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в) Д-т 8034 К-т 8040/көм.о. -  50,0.
г) Д-т 8030 К-т 8034 -50 ,0 .
3. Жаппышаруашылық мақсаттағы жэне коммерциялық қүры- 

лымдардың ГІҚ бойынша тозуы есептелді: Д-т 7210 К-т 2421-2429-
80,0.

Жыл соңында Д-т 5410(жиынтық кіріс/зиян) К-т 7210.
4. Тауарларды сатылатын жерінде сақтауға пайдаланылатын 

НҚ бойынша тозу есептелді: Д-т 7110 К-т 2421-2429 -  30,0 жыл 
соңында Д-т 5410 К-т 7110.

5. Ағымдағы жалға берілген ИҚ бойынша жалға беруші тозу- 
ды сссптеген: Д-т 7470 К-т 2421-2429 — 40,0.

7. Үзақ мерзімді жапға алынған МҚ бойынша жалгер тозуды 
есептеген.

Д-т 7110, 7210, К-т 2421-2429/2-ші.
Жал мерзімі аяқталыгі, ұзақ мерзімге жалданған НҚ жалгердің 

меншігіне өткен кезде есептелген тозу тузетіледі: Д-т 2421-2429/
2-шіК-т 2421-2429/1-ші.

9 .6 . Негізгі қуралдардың есептен 
шығарылуының есебі

НҚ объектілері ұйымның бухгаптерлік балансынан:
1. Физикалық жэне моральдық жағынан тозғанда.
2. Шаруашылық қызметте гіайдаланылмаган объектілер са- 

тылғанда.
3. Жарғылық капиталға салым ретінде басқа субъектілерге 

берілгенде.
4. Басқа заңды немесе жеке түлғаларға өтеусіз берілгенде.
5. Қалдықтарды ұзақ мерзімді (қаржылық) жалға бергендс.
6. Кемшіліктерге, табиғи апаттарга және басқа себептерге 

байланысты есептен шығарылады.
Шаруашылық ұйымдары қолданыстағы зандарға сәйкес өзіне 

тиесілі үйлерді, гимараттарды, жабдықтарды, көлік қүралдарын 
жэне мүліктерді (ипвентарьларды) басқа субъектілерге беруге,
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айырбастауға, жалға беруге, тегін уакытаіа пайдалануға неме- 
се қарызға беруге, егер зандарда жэне субъектінің жарғысында 
өзгедей көзделмесе, сондай-ақ оларды баланстан есептен шығаруға 
құқылы. Кәсіпорындардың, цехтар мен басқа объектілердің құры- 
лысына, кеңейтілуіне жэне техникалық қайта жарақтануьша бай- 
ланысты физикалық және моральды тозуы бойынша таратылған 
кезде; габиғи апаттардың, аварияның, қалыпты пайдалану жагдай- 
ларының бүзылуынын нәтижесінде негізгі табыннан малдарды 
ақау ретінде шығарып тастағанда; шаруашылық аралық жэне 
басқа кәсіпорындар ортақ кәсіпорынға баланстан шығару арқылы 
өтеусіз бергенде, сыйлағанда, табыс еткенде (сатқанда), өткізгенде 
және айырбастаганда НҚ шығарылады.

Тарату толық немесе ішінара (объект қайта жабдықталғанда 
жэне жаңғыртылғанда) болады. Ғимараітар, жабдықтар жэне бас- 
қа да тозған құралдар, белгіленген қызмет мерзімін жумыспен 
өтегеннен кейін, физикалық тозуы салдарынан толык ескірген 
ендірістік үй, егер бүл объектілерді қалпына келтіру экономикалық 
жағынан тиімсіз немесе мүмкін емес болса жэне оларды басқа 
шаруашылық субъектілеріне өткізу немесе сату мүмкін болса, 
олар тарату тәртібімен субъект балансьшан есептен шығарылады.

НҚ жарамсыздығынан, оларды қалпына келтірудің мүмкін 
еместігін немесе тиімсіздігін анықтау үшін, сондай-ақ НҚ есептен 
шығаруға қажетті қүжаттарды ресімдеу үшін субъект басшысының 
бүйрығы бойынша (қүрылтайшылардың немесе өкілеттілердің 
жиналысьшың шешімі) қүрамында:

1. Бас инженер немесе субъект басшысының орынбасары.
2. Бас бухгалтер немесе оның орынбасары.
3. НҚ үшін жауапкершілік артылған материалды жауапты 

түлға.
4. Меншік иесінің немесе өкілетті мемлекеттік органьшьщ өкілі.
5. МАИ. өкілі (көлік қүралдарын есептен шығарғанда) бар 

түрақты қызмет ететін комиссия құрылады.
НҚ жекелеген түрлерін баланстан есептен шығарғанда комис- 

сияға: механиктер, энергетиктер, гидротехниктер, жылу техник- 
тері, технологтар, мал дәрігерлері, зоотехниктер сияқгы тиісті ма- 
мандар енгізіледі.
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Бүл комиссиялар:
1. Есептен шығарылатын объектіге тікелей байқау жүргізеді 

жэне оның қалпыиа келтіруге жэне одан эрі пайдалануға 
жарамсыздыгын аныкдайды.

2. Объектіні есептен шығарудың нақты себептерін анықтайды 
(тозу, қайта қүру, қалыпты пайдалану жағдайларының бұ- 
зылуы, авария жэне басқалар).

3. НҚ пайдаланудан ерте шығып қалуына кінэлі адамдарды 
анықтайды жэне оларды жауапқа тартуға үсыныс жасай- 
ды.

4. Есептен шығарылатын объектінің жекелеген тетіктерін, 
бөлшекгерін, материалдарын пайдалаиу мүмкіндігін анық- 
тайды және оларды бағалайды.

5. Есептен шығарылғанның пайдалануға жарамды тетіктерін, 
бөлшектерін, түрлі-түсті жэне қымбат бағалы металда- 
рын алуға бақылау жасайды, олардың саны мен салмағын 
анықтайды жэне олардың қоймаға өткізілуін бақылайды.

6. НҚ объектілерін есептен шығаруды НҚ №3 нысанындағы 
“НҚ есептен шығару актісімен” жэне НҚ №4 нысанындағы 
“Автокөлік күралдарын есептен шығару актісімен” (2 дана) 
ресімделеді, Оның біріншісі бухгалтерияға беріледі, екін- 
шісі материалдық жауапты адамда қалып, қалған тауарлы- 
материалдық қүндылықтарды есептен шығаруға негіздеме 
болып табылады.

НҚ №3 жэне НҚ №4 нысандарындағы актілерде жасалған не- 
месе салынған жылы, кэсіпорынға келіп түскен күні, пайдалануға 
берілген уақыты, объектінің бастапқы (ағымдық) қүны, еселтелген 
тозу сомасы, жөндеулердің саны көрсетіледі. Акті кэсіпорын бас- 
шысы бекіткеннен кейін ғана объектіні таратуга кіріседі. Актінің 
келесі жағында объектіні тарату жөніндегі шығындар мен НҚ тара- 
тудан алынған материалдық қүндылықтардың түсімі көрсетіледі. 
Материалдық құндылықгарды қоймаға откізу жүкқүжатпен ре- 
сімделеді (кіріске алу пайдаланудың мүмкін бағасы бойынша 
жүзеге асырылады). Негізгі табыннан жануарлардың жарамсызын 
шығаруды негізгі табындағы жануарға арналған актімен ресімдей- 
ді (бір жануарға №57 нысан, топқа №57а нысаны).
9 - 3 / 41-07
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Баланстан есептен шығарылған кепжылдык өсімдіктер көп- 
жылдық өсімдіктерді есептен шығаруға арналған №58 нысандағы 
актімен ресімделеді.

Малдардың сойылғаиы мен өлім-жітімі малдар мен құстардың 
шығарылуына арналған №100 нысандағы актімен ресімделеді. 
Оны субъект басшысы тағайындаған арнайы комиссия өлім-жітім, 
сойыс болған күні жасайды. Жекелеген түлғалардың кіиәсі бойын- 
ша мал өлетін болса, актінің негізінде келтірілген зиянды өтеудің 
мөлшері туралы шешім қабылданады. Осы актілердің негізінде 
инвентарлық карточкаларда, инвентарлық карточкалардьщ тізім- 
демесінде жэне олардың түрған жері бойынша НҚ инвентарлық 
тізімдерінде НҚ шығарылғандығы туралы белгілер қойылады. 
Бір субъектінің екіншісіне НҚ табыс етуі НҚ №1 актісімен ресім- 
деледі, ол екі данада жасалады. Актінің негізінде инвентарлық 
карточкаларда жэне инвентарлық тізімдерде негізгі қүралдардың 
шығарылғандығы турапы белгілер қойылады. НҚ субъект ішіндегі- 
бір цехтан екінші цехқа ауысуы НҚ №1 нысандағы актімен ресім- 
деледі. Оның негізінде НҚ орналасқан жері бойынша инвентарлық 
карточкалар мен инвентарлық тізімдерде қүралдардьщ қозғалысы 
туралы белгілер қойылады.
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9 .7 . Негізгі құралдар объектілерінің 
есептен шығарылуы (есептен шығуы)

Негізгі қүралдарды сату г
1. Баланстық қүнга Д-т 7410 К-т 2411-2417 -  800,0.
2. Бүрын есептелген тозудың сомасына Д-т 2421-2429 

К-т 2411-2417-200,0.
3. Сатып алушы ұсынған шогіың сомасына (салық шот- 

фактурасына сэйкес ҚҚС-сыз келісім күнына) Д-т 1210 
К-т 6210 -  1 500,0.

4. Салық шот-фактурасы бойынша ҚҚС сомасына Д-т 1210 
К-т 3130-300,0.



II Б Ө Л І М .  Қаржылық есеп  131

5. ҚҚС-ты бюджстке төлеу Д-т 3130 К-т 1040 -  300,0.
6. Сатыл алушының үсынылған шоттағы берешекті өтеуі 

Д-т 1040, 1050, 1010 К-т 1210- 800,0.
7. Жыл соңында:

а) жиынтық табысты кеміту шығындары Д-т 5410 К-т 7410 
-  800,0;

э) жиынтық табыстың өсуінен алынған кірістер Д-т 6210 
К-т 5410- 1 500,0.

Обьектілердің жойылуы (физикалық пемесе моральдық 
жағыпап тозуы бойынша) нәтнжесінде НҚ шығарылуы

1.Жойылатын объектілердің баланстық құнына Д-т 7410 
К-т 2411-2417-125-70,0.

2. Бұрын есептелген тозудың сомасына Д-т 2421-2429 
Кт 2411-2417.

3. НҚ бөлшектегені үшін жүмысшыларға жалақы есептелген- 
де Д-т 7410 К-т 3350-20 000,0.

4. Әлеуметтік сақгандыру мен зейиетақымен қамсыздандыруға 
аударымдар (30%) жасалды Д-т 7410 К-т 3150-3190- 6 000.

6. Бөлшектеліп жойылатын объектіні тасымалдағаны үшін 
автошаруашылықтың шотын төлеуге келісім берілді Д-т 
741 ОК-т 3310-3,4.

7. НҚ объектілерін жоюдан алынған материалдар (металл 
сынықтары, қосалқы бөлшектер) көрсетіледі Д-т 1314, 1315 
К-т 6210-1,6.

8. Жыл соңында кірістер мен шығыстар жиынтық табыстың 
(зиянның) есебінен есептен шығарылады:
а) барлық шығыстар Д-т 5410 К-т 7410 -  99,8; 
э) кірістер Д-т 6210 К-т 5410.

НҚ объектілерін өтеусіз беру
1. Баланстық қүнына Д-т 7410 К-т 2411-2417 — 800,0.
2. Есептелген тозу сомасына Д-т 2421-2429 К-т 2411-2417- 

200,0.
3. Өтеусіз беру жөніндегі шығыстар Д-т 7410 К-т 3350, 3150 , 

3310, 8030-15,0.
4. ҚҚС сомасына (баланстық құннан 20%) Д-т 7210 К-т 3130 

-160,0.



5. Бюджетке ҚҚС төленген Д-т 3130 К-т 1040- 160,0.
6. Жыл соңында жылдық кірісті кемітуге есептен шығарыла- 

тын шығысгар Д-т 5410 К-т 7410, 7210 -  935,0.
Басқа шаруашылық субъектілерінің жарғылық кашгга- 

лыыа салым немесе қүрылтайшылық жарна ретінде табыс 
етілуі нэтижесінде НҚ шығарылуы

Егер жарғылық капиталға сапынатын салық (келісілген құн) 
берілетін НК объектілерінің баланстық құнына сәйкес келсе:

1. Берілетін НҚ объектілерінің баланстық құнына Д-т 2310 К- 
т 2411-2417-90,0.

2. Бұрын есептелген тозудың сомасы Д-т 2421-2429 К-т 2411- 
2417-100,0.

Егер жарғылық капиталга салынатын салым (келісілген кұн) 
негізгі құралдардың баланстық кұнынан артық болса:

1. Берілген НҚ баланстық қүнына Д-т 7410 К-т 2411-2417 -
90,0.

2. Бұрын есептелген тозудың сомасына Д-т 2421-2429 К-т 
2411-2417-100,0.

3. Берілген объектілердің келісілген құнына Д-т 2310 К-т 
6210 - 1 200,0.

4. НҚ келісілген жэне баланстық кұндарының арасындағы 
айырмашылықтан ҚҚС (15%) сомасына Д-т 7210 К-т 3130 
-  60,0.

5. Бюджетке ҚҚС төленген Д-т 3130 К-т 1040-60,0.
6. Жыл соңында:

а) кеміту шығындары Д-т 5410 К-т 7410, 7210 -  960,0; 
э) кірістер Д-т 6210 К-т 5410- 1 200,0, кіріс -  240,0.

Ішкі қозғалыс
НҚ бір цехтан (құрылымдық бөлімшеден) басқасына табыс 

етілгенде Д-т 2411-2417 К-т 2411-2417 -  450,0.
НҚ же тісиеушілігі
1. Б.ұрын есептелген тозу сомасына Д-т 2421-2429 К-т 2411- 

2417-300,0.
2. Жетіспейтін НҚ баланстық құнына Д-т 8048 (кұндылық- 

тардың бүлінуінен болған жетіспеушілік немесе ысырап) 
К-т 2411-2417-700,0.
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3. Жетіспеушілікке кінэлі адам белгілі болғанда немесе оны 
сот шешімімен анықтағанда:
а) НҚ баланстық құнына Д-т 1254 (материалдық зиянды 

өтеу женіндегі шығыстар) К-т 2180 (жетіспеушілік жэне 
ысырап) -  700,0;

э) жетіспейтін І1І\ нарықтық және баланстық құндарының 
арасындағы айырмаға Д-т 1254 (магериалдық зиянды 
өтеу женіндегі шыгыстар) К-т3520 -  500,0;

б) жетіспеушілікті етеудіңтәртібін сот органы немесе кінэлі 
адам мен шаруашылық субъектінің арасындағы келісім 
белгілейді. Жетіспеушілікті өтеу шамасына қарай Д-т 
1010, 3350 К-т 1254 (материалдықзиянды өтеу жөніндегі 
шығыстар).

Сонымен, бір мезгілде құндардағы айырмашылықтың бөлігіне 
Д-т 3520 К-т 6210;

в) егер кінэлі адам анықталмаса немесе өтеуін алудан сот 
бас тартса Д-т 7210 К-т 2180 -  700,0,

Жыл соңында ысыраптар жиынтық кірістің кемуіне жатқы- 
зылады Д-т 5410 К-т 7210 — 700,0.

Тауар айырбасы операцияларының нәтижесінде шыға- 
рылуы

1. Баланстық құнға Д-т 7410 К-т 2411-2417 -  800,0.
2. Бұрын есептелген тозудың сомасына Д-т 2421-2429 

К-т 2411-2417-200,0.
3. Берілген НҚ келісім (келісілген) құнына, ҚҚС-сыз Д-т 1210 

К-т 6210-1  500,0.
4. ҚҚС сомасына Д-т 1210 К-т 3130-300,0.
5. Берілген НҚ орнына алынған тауар кірістелгенде (ҚҚС-сыз 

келісім құны) Д-т 1330 К-т 3310 -  1 500,0.
6. Өтелетін ҚҚС сомасына Д-т 1420 К-т 3310 -  300,0.
7. ҚҚС-ты есепке алу Д-тЗІЗО К-т 1420-300,0.
8. ӨзараміндетгемелердіесепкеалуД-тЗЗЮК-т 1210- 1 500,0.
9. Жыл қорытындысы бойынша:

а) шығыстар Д-т 5410 К-т 7410 -  800,0 
э) кірістер Д-т 6210 К-т 5410-1 500,0. Кіріс 700,0 теңге 

құрады.
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9 .8 . Негізгі қуралдарды жөндеудің 
және жаңғыртудың есебі

134 Қ п р ж ы л м қ  ессн

Негізгі қүралдарды жүмыс жағдайында үстау үшін олар- 
ды мерзім сайын жөндеу қажет. Мүның өзі машиналардың, жаб- 
дықтардың, үйлердің және НҚ басқа түрлерінің жскелеген бөл- 
шектерінің тозуы біркелкі еместігіне байланысты болады. Бух- 
галтерлік есеп орындалған жөндеу жүмыстарының көлемі мен 
оның қү_ны туралы ақпаратпен, сондай-ақ жөндеуге жүмсалатын 
қаражаттарға бақылау жасауды қамтамасыз етуге тиіс. Үйым- 
дастыру-техникалық белгілері бойынша жөндеу:

а) күрделі жөндеу;
э) шағын (ағымдағы) жөндеу болып бөлінеді.
Күрделі жондеу дегеніміз -  жалпы объектіні салыстырғанда 

тозу мерзімі аз НҚ жекелеген бөлшектерін қалітына келтіру.
Бір жылдан артық мерзім сайын жүргізілетін, нэтижесінде 

агрегат толықтай бөлшектелетін, алмастырылатын немесе тозған 
барлық тетіктері мен желілері қалпына келтірілетін, аірегат жи- 
нақталатын жэне сынақтан өтетін жөндеу машиналардың, жаб- 
дықтар мен көлік қүралдарыньщ күрделі жөндеуі болып саналады, 
Машинаның агрегатгарына (қозғалтқышқа, шестеріне, қозғалу 
қорабына) күрделі жөндеу машина маркасына байланысты бел- 
гіленген жүрістен кейін жүргізіледі. Үйлер мен ғимараттардың 
күрделі жөнделуі, эдетге жөнделетін объектілерді щамалап қайта 
қүрумен үштасады, мүндай кезде тозған конструкциялар мен тетік- 
тер алмастырылады. Шамалап қайта құру немесе жаңғыріу НҚ 
бастапқы қүнын әсірмейді, №6 БЕС-ке сэйкес НҚ объектілерінің 
басгапқы қүнын өсіру кейінгі күрделі салымдардың нәтижесінде 
объект күйі жақсаратын жағдайларда ғана жүргізіледі. Мүндай кез- 
де оғтың бастапқы багалаудың нормативтік көрсеткіштері: қызмет 
мерзімі, өндірістік куаты артады. Объектінің техникалық күйін 
сақтау жэне үстау мақсатында НҚ жөндеуге жүмсалған шығындар 
бастапқы құнды өсірмейді, олар пайда болған сәтте ағымдағы 
шығындар ретінде танылады.
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Мысап: автомаиіинаныц бастащы қүны 1 500 000 теңге, үтымды 
пайдалану мерзімі 8 жыл, ал 5 жыпдан кейііі автомашинаеа цүны 
2 900 000 теңге болатын жаца қозгалтцыш орнатылды, оң жақ 
қштишы 45 000 теңгеге алмастырылды. Қозгалтқышты алмастыру 
нәтижесінде қызмет мерзш/ 2 жылга артады, сөйтіп, 2 900 000 теңге 
сомасычдагы иіыгындар бастащы цүнды өсірді, an 45 000 сомадагы 
шыгыидар агымдагы іиыгыидар ретіиде таиылады.

Ағымдағы жөндеу НҚ жұмыс жағдайында ұстау үшін оның 
тозған тетіктерін алмастырудан немесе түзетуден түрады. Оны 
НҚ пайдалану процесінде жүргізеді. НҚ сақтаидыру мақсатымен 
белгіленген мерзімдерден ертерек жүзеге асырылатын жоспарлы- 
ескерту жөндеуінің маңызы зор болмақ.

Жөндеудің есебі барлық жұмыстардың құжатпен ресімделуін, 
жұмыстардың көлемі мен өзіндік қүнын анықтауды, жөндеуге 
арналған қаражаттардың мақсатқа сай пайдаланылуына бақылау 
жасауды қамгамасыз етуге тиісті. Жөндеуді үш эдіспен жүргізеді:

1. Мердігерлік.
2. ІІІаруашьиіық.
3. Аралас.
1 * Мердігерлік әдіс кезінде негізгі қүралдарды арнайы субъ- 

ектілер (автожөндеу, жөндеу-шаруашылық субъектілері) 
жөндейді.

2* Шаруашылық әдісі кезінде жөндеу субъектінің өз күші 
жэне қаражаттарымен жүзеге асырылады.

3* Аралас эдіс кезінде жөндеу жұмыстарының бір белігін өз 
күштерімен, екінші бөлігін арнайы үйымдар жүзеге асы- 
рады.

Мердігерлік үйымдармен шарт негізінде мердігерлік эдіспен 
орындалған ИҚ күрделі жэне ағымдагы жөндеуі кезінде кэсіпорын 
жөнделетін объектілерді женделетін жерге жэне кері қарай жеткізу 
жөніндегі шығьшдарды қоса алғанда, объектіні жөндсу жөніндегі 
аяқталған жүмыстарды толейді. Жабдықіар мен көлік қүралдарын 
жөндегені үхиіи мердігерлермен есеп айырысуды жалпы объ- 
ект бойынша аяқталган жүмыстар үшін толықтай жүргізеді. НҚ 
күрделі жөндеуден, қайта күрудан жэие жаңғыртудан қабылдау- 
откізу (НҚ) №2 нысанындағы “Жөнделген, қайта құрылған жэне



жаңғыртылған объектілерді қабылдау-өгкізу актісімен” ресім- 
деледі. Субъектінің НҚ қабылдауға уэкілетті қызметкері мен 
жондеуді жүргізген субъектінің өкілі қол қойған акт бухгалтерияға 
откізіледі. Акт екі данада жасалып, бас бухгалтер қол қояды жэнс 
оны кәсіпорын басшысы бекітеді. Негізгі қорлардың жонделген 
объектісінің техникалық паспортына күрделі жөндеуді, қайта 
қүруды жэне жаңгыртуды жүргізуге байланысты объект сипа- 
тындағы қажетті өзгерістерді енгізу керек.

Жүмыстарды жүргізудің шаруашылық эдісі кезінде НҚ ақау 
ведомосы жасалады. Оньщ негізінде НҚ жөндеу жүргізуге на- 
ряд-тапсырыс жасалады. Кәсіпорынның жендеу цехтарына (ЖЦ, 
РММ, РСУ) эрбір жөнделетін объектіге көпбағандық картсчка- 
лар ашылып, онда жәндеудің шығындары жинақталады. Жөндеу 
жүмыстары аяқталғаннан кейін (НҚ) №2 нысаны бойынша объ- 
ектілер тапсырыс берушілерге табыс етіледі. НҚ объектілерін 
жендеуден мерзімінде алуды бақылау мақсатында (ІІҚ) №6 
нысанындағы инвентарлық карточкаларды объектілерді жөндеу 
кезінде картотеканың “жөндеуде” деген бөліміне орналастырыла- 
ды. Жөндеу карточкаларын бүл бөлімнен НҚ топтары бойынша 
картотеканьщ тиісті бөлімдеріне көшіреді.

Өндірісгік негізгі қорларды жөндеуге жүмсалатын шығын- 
дарды есепке алу үшін 8044-шот (негізгі қүралдарды жөндеу) 
қолданылады. Жалпы шаруашылық мақсаттағы НК, жөндеу шы- 
ғындары 7210-шотта (жалпы жэне экімшілік шығындар), тауар- 
ларды сататын жерінде сақтауға арналған РІҚ жөндеу шығындары 
-  7110-шотга (тауарлар мен қызметтерді сату жөніндегі шығындар) 
көрсетіледі. Қажет болған жағдайда жөндеуге жүмсалған шы- 
ғындарды өнімнің, жүмыстың және қызметтің қүнына біркелкі 
енуін қамтамасыз ету үшін субъектілер жөндеудің барлық түрлері 
мен оның ұзакгығына жүмсалатын шығындардың жылдық сме- 
тасына орай ай сайын аударымдар жасап, жөндеу қорын (резерв) 
қүра алады.

I. НҚ жөндеу жүргізудің мердігерлік эдісі
Орындалған жэне аісті бойынша қабылданған НҚ жөндеу 

жөніндегі жүмыстар үшін мердігерлердің шотын төлеуге келісім 
берілді, олар мынадай қызметтер көрсегкен:
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• күрделі қүрылыс Д-т 2930 К-т 3310 -  5,0;
• негізгі өндіріс Д-т 8044/нө К-т 3310 -  280,0;
• көмекші әндіріс Д-т 8044/көм.ө. К-т 3310 -  62,0;
• жалпы жэне экімшілік шығындарға жататындар Д-т 7210 

К-т 3310;
• тауарды сату орны Д-т 7110 К-т 3310.
1. ҚҚС сомасына (480,0-нен 14%) Д-т 1420 К-т 3310.
2. ҚҚС сомасы бюджет тәлемдерін кемітуге жатқызылды 

(ҚҚС есепке алу) Д-т 3130 К-т 1420.
3. Орындалған жүмыстары үшін мердігерлердің шоттары 

төленді Д-т 3310 К-т 1040, 1050, 1010, 1020.
4. Жыл қорытындысыбойыншашығыстаржиынтықтабыстың 

кемуіне жатқызылады Д-т 5410 К-т 7110, 7210.
II. Егер жөндсуді жөндеу цехы жүзеге асырса:
1. Күрделі қүрылыстың негізгі қүралдары бойынша Д-т 2930 

К-т 8030.
2. Негізгі өндірістің негізгі қүралдары бойынша Д-т 8044/нә 

К-т 8030.
3. Көмекші өндірістің негізгі қүралдары бойынша Д-т 8044/ 

көм.ө. К-т 8030.
4. Жалпышаруашылық мақсатгары негізгі қүралдар бойын- 

ша Д-т 7210 К-т 8030.
5. Сату процесіне қызмет керсететін негізгі қүралдар бойын- 

шаД-т 721 ОК-т 8030.
ІП. Егер жөндеуді жөндеу жүргізбейтін цех шаруашылық 

эдіспен жүзеге асырса:
Қозғалмайтьш объектілерде (үйлерде, ғимараттарда) Д-т 7110, 

7210, 8044, К-т 1310, 1314, 1315, 1317, 3350 жэне т.б.
Жалгер-кәсіпорынның негізгі қүралдарының күрделі жөндеуге 

байланысты шығындары шарт талаптарына сәйкес 2920-шотта 
(басқалар) ескеріледі (жинақталады).

Жалдық төлем — бүл жалға алынған мүлік үшін жалгер жал- 
дау мерзімі ішінде телейтін түрақты төлемдер. Жалдау акысының 
мөлшері мен оны төлеудің тэртібі жалдау шартында белгіле- 
неді. Жерді жэне басқа табиги ресурстарды жалдау жағдайларын
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қоспағанда, жаддау ақысы өзіне мүлік құнынан алынатьш амор- 
тизациялық аударымдарды, жал мерзімі аяқталғаннан кейінгі жөн- 
деу кұралдарын, сондай-ақ жалдау пайызын қосады.

Жалдау пайызы -  бүл жалданған мүліктің құнынан улес не- 
месе %. Жалдау шартында тіркелген сомалар түрінде белгіленеді. 
Экономикалық табиғаты бойынша, ол банк несиесін пайдалану 
процесіне ұқсас. Бас салық инспекциясының №37 Нүсқаулығына 
сәйкес жерді жалдау жэне сату, иелік ету құқы жэне пайдалану 
немесе салынған объектіні алгашқы саіуды қоспағанда, үйді жал- 
дау мен сату ҚҚС-тан босатылады. Үй дегеніміз -  пайдалануға ар- 
напған, ондірістік, өндірістік емес жэнс түрғын мақсаттарындағы 
ғимараггар. Меймаиханада түру ақысын қоспағаида, үйді, үй-жай- 
ды пайдапану (жалдау) ақысы ҚҚС-тан босатылады. Үйді жалдау 
ақысы дегеніміз:

• амортизациялық аударымдардың сомасьшан;
• жалдау пайызынан (кірістен) түратын ақы.
Коммуналдық қызметтер, байланыс қызметі және үйді пай-

далануға байлаиысты жалға беруші жалгерге үсынылатын басқа 
қызмеггер қосымша шығындарға жатады. ІПығындардың аталған 
түрлеріне белгіленген тәртіппеи салық салынуға тиіс.

9 .9 . Негізгі құралдардың ағымдағы жал 
бойынша операцияларының есебі

Жалдау -  бүл кәсіпорындар мсн өзге мүліктік кешендер 
арасьшдағы шартқа негізделген түрде жерді, өзге табиғи ресурс- 
тарды жэне жалгердің шаруашылық немесе өзге қызметті өз бетін- 
ше жүзеге асыруына қажетті мүліктерді мерзімді, қайтарымды 
түрде пайдалануы. Жалдау нәтижесінде жалға беруші мен жалгер 
арасында жалдау шартына негізделген қатынастар пайда болады.

Жалға беруші -  жалдау шарты мүлікті жалға беретін меншік 
иесі. Мүлікті жалға беруге меншік иесі өкілеттік берген органдар 
мен үйымдар, сондай-ақ заңды жоне жеке түлғалар жалға беруші 
бола алады.



Жалгср -  бүл жалдау шарты бойынша мүлікті жалга алатын 
заңды немесе жеке гүлға. Заңды жэне жеке түлғалар, біріккен 
кэсіпорындар, шетелдік заңды түлғалар, халықаралық үйымдар 
мен бірлестіктер жапгер болуы мүмкін.

Жалдау шарты -  бүл тараптардың еркінділігі мен толық 
тең қүқықтылыгы негізінде жасалатын жалдау шартының талап- 
тарьша сай мүлікті жалға беру гуралы жалгер мен жалға беруші 
арасындағы келісім. Мүлікті жалға беру меншік қүқын беруге әкеп 
соқтырмайды.

Халықаралық практикада жалдаудың үш түрі бар:
1. ¥зақ мсрзімді жал (лизиііг) -  бүл мүлікті 3 жылдан артық 

мерзімге жалдау. ¥зақ мерзімді лизиш’ жай жэне қаржылық (қар- 
жыландырылатын) болып бөлінеді.

Жай лизинг — жалдау шартының мерзімі аяқталған бойда мү- 
ліктің жалға берушіге қайтарылуын коздейді.

Қаржылық (қаржыландырылатын) лизинг -  жагщы үзақ мер- 
зімге несиелендерудің нысаны.

Жапгер мүлікқүнын жалдықтөлем арқылы өтейді. Қаржылық 
лизингтіңүш нысаны болады:

а) “стандарт" лизинг -  мүндай кезде жабдықты әзірлеуші 
оны қаржыландырушы қоғамға береді. Ол өзінің лизингтік 
фирмасы арқылы оны түтынушыға жалға береді;

э) “Лиз-бек ” лизингі — мүндайда жабдық иесі оны лизингтік 
фирмаға сатады жэне сонымен бірге одан жалга алады (жалға 
берушінің қаржылық жағдайын уақытша жақсарту әдісі);

б) “Жаткізушіге ” лизингі -  мүндай кезде негізгі қүралдарды 
сатушы “Лиз-бек” лизингіндегі сияқты жалгерге айнала- 
ды, жалданған жабдықты ол емес, басқа жалгерлер пайда- 
ланады.

Қазақстан Республикасының шаруашылық практикасында 
жай лизииг кеңінен таралған.

2. Орташа мерзімді жал (хайринг) -  бүл жалгердің мүлікке 
меншік қүқынсыз 1 жылдан 3 жылға дейінгі мүлікті жалдауы.

3. Ңысқа мерзімді жал (рсйтвнг, чартер) -  мүлікті жалгердің 
кейінгі сатьш алу куқынсыз жалдау, жалдау мерзімі 1 жьшға дейін 
созылады.
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Рейтинг бойынша жалдау ақысы лизингке қарағанда төмендеу. 
Чартер әдетге рейсті, кезекті бірнеше рейсті, белгілі бір мерзімге 
(тайм-чартер) жалдауга жасалады (ұшақ, кеме). Чартерлер алдын 
ала немесе шүғыл тәртіппен (промтчартер) жэне тіпті кейде жедел 
тиеуге дайындықпен (спорпромт) жасалуы мүмкін.

Экономикалық жағдайлары бойынша жал ағымдағы жэне 
қаржыланатын болып белінеді. 17 — ’’Жалдау есебі” БЕС-ына 
сэйкес негізгі қүралдардың ағымдагы жалы негізгі қүралдардың 
жалға берушіге міндетті гүрде қайтарылуын көздейді, яғни жалдау 
кезеңінде жалгерге жалданған негізгі қүралдарға иелік ету жэне 
олардың пайдалануы мен жалға берушіге уакдылы қайтарылуын 
бақылау кұқы ғана өтеді. Талдамалы есебі журналда жүргізіледі, 
онда есеп талапгарына сәйкес қажет көрсеткішгер болады. Қысқа 
мерзімге жалданатын негізгі қүралдар жалгерде баланстан тыс
001-шотта ескеріледі. Қысқа мерзімді жалға берілген ІІҚ жалға бе- 
рушіде 2411-2417-шоттарда ескеріледі. Оғаи “Мелшікті НҚ” жэне 
“Жалға берілген ИҚ” деген субшоттар ашылады.

Дербес (интеллекгуалды) меншік -  бүл әртістердің, орын- 
даушылардың, дыбыс жазушылардың, радио жэне телебағдар- 
ламалардың қызметіне қатысты авторлыц цүқъщты, өнер табысы 
және патенттік қщыща, ғылыми жаңалық қүқына, фирмалық 
атауға жэне коммерциялық белгілеуге теріс ниетті бәсекелестерден 
қорғаныс және басқа қүқықтарға қатысты заңдық үғым. Дербес 
меншіктің объектілері былайша жіктелінуі мүмкін:

ҚҚС сомасына Д-т 1420 К-т 3310.
1. Бірегейленетіндері, яғни дербес меншіктің басқа кэсіп- 

орындарға сатылуы, берілуі мүмкін түрлері (патенгтер, сау- 
да белгісі, маркілер, ондірістік үлгілер).

2. Бірегейленбейтіндері, яғни аталған кэсіпорынға бөлінбей- 
тін жәие дербес түрде сатылмайтын дербес меншіктің 
түрлері. Оған иелік ететін кәсіпорындар ғана оны сата ала- 
ды (фирмалық атау).

Дербес меншікті бағалау сараптау жолымен жүргізіледі. Де- 
рбес меншікті бағалау жэне балансқа қабылдау -  бүл оның капи- 
талдану процесі.
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Капиталдану -  бұл тіркелген капиталды қүру, яғни дербес 
меншіктің кэсіпорынның материалдық емес активіне айналу гіро- 
цесі.

I. Жалға берушіде
1. Жалға берілген кезде негізгі қүрал объектісінің құнына Д-т 

2411-2417 (жалданған НҚ) К-т 2411-2417 (меншікті НҚ).
2. Есепті кезең үшін жалдау ақылы есептелген, амортизация 

мен жалдық пайызды төлеу (ҚҚС-сыз) Д-т 1420 К-т 6280.
3. ҚҚС сомасына Д-т 1260 К-т 3130 шот-фактураның негізін- 

де.
4. Негізгі құралдар ағымдагы жапға берілген объектілері 

бойынша амортизация есептелді Д-т 7450 К-т 2421-2429.
5. Есепті кезең үшін (ай үшін) жалдық төлемнің келіп түсуі 

Д-т 1040, 1050, 1010,1020 К-т 1260.
6. Есепті кезеңнің соңында кірістер жиынтық кірістің ке- 

муіне есептен шығарылады Д-т 6280 К-т 5410 соңында. 
Шығыстар Д-т 5410 К-т 7450. 5410-шот бойынша кредиттік 
сальдо -  кіріс.

7. Егер төлем алдағы бірнеше айға немесе кезеңге төленсе, 
онда:
-  алдағы тоқсанға толенген жалдау ақысының сомасыиа 

Д-т 1040, 1050,1010,1020 К-т 1260;
-  болашақ есепті кезендер үщін жалдау ақысы есептелді 

(ҚҚС-сыз) Д-т 1260 К-т 3 520;
-  жалдау ақысынан алынатын ҚҚС сомасына Д-т 1260 К-т 

3130.
8. Басгалған есепті кезең бойынша табыс сомасына
1-айдағы Д-т 3520 К-т 6280.
2-айдағы Д-т 3520 К-т 6280.
3-айдағы Д-т 3520 К-т 6280.
9. Жыл соцыпда кірістер жиыптық кірістіц артуына есеп- 

тен шығарылады Д-т 6280 К-т 5410 , шығыс жиынтық кірістің 
кемуіне есептен шығарылады Д-т 5410 К-т 7450.

Жал мерзімі аяқталған бойда мүлік қайтарылады Д-т 
2411-2417/мепшікті НҚ К-т 2411-2417/жалдаиған ИҚ.
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II. Жалгерде
1. Ағымдағы жалға алынған НҚ құнына Д-т 001.
2. Салық шот-фактурасьшың негізінде, амортизация бөлігінде 

есепті кезеңге есептелген жалдау ақысы Д-т 7210, 7110, 
8047, К-т 3540.

3. Жалдық % бөлігінде жалдау ақысы есептелген Д-т 7310 
К-т 3380.

4. Жалдау ақысынан ҚҚС сомасына (үйлерден басқа) Д-т 1420. 
К-т 3390.
5. Алынған ҚҚС -  ҚҚС бюджетке төлеудің кемуіне Д-т 3130 

К-т 1420.
6. Жалдау ақысы аударылған:

а) амортизация бөлігінде Д-т 3390 К-т 1040,1050,1010,1020; 
n6) жалдық % белігінде Д-т 3380 К-т 1040, 1050,1010, 1020.

7. Жыл соңында ағымдағы жалдаудың % бөлігіндегі шығыс- 
тары жиынтық табыстың кемуіне есептен шығарылады Д-т 
5410 К-т 7310.

8. Жалдау мерзімі аяқталған бойда жалданған НҚ объектілері 
қайтарылады К-т 001.

9. Егер жалдау ақысы тоқсанға алдын ала төленсе, Д-т 2920 
К-ТІ040, 1010.

10. Есепті айға келетін ай сайынғы үлес:
а) амортизация белігінде Д-т 8047, 7110, 7210 К-т 2920. 
э) жалдық % бөлігінде Д-т 7310 К-т 2920.

9 .1 0 . Қаржылық жалдау жөніндегі 
операциялардың есебі

“Жалдау есебі” деген №17 бухгалтерлік есеп стандартына 
сәйкес қаржылық жал -  бүл мүлікке берілетін меншік қүқығымен 
байланысты табыстылық пен тәуекелдің едәуір бөлігін жалгерге 
табыс ету. Бүл орайда жалгер жалданған мүліктерді өзінің ба- 
лансында көрсетеді. Меншік қүқының өзі жал мерзіміне берілуі 
де, берілмеуі де мүмкін. Жалданған НҚ объектілері белгіленген



келісім бағасы бойынша немесе жалдау мерзімі аяқталғанға дейін 
өтемі төленіп алынған жағдайда, жалгердің меншігіне берілуі 
мұмкін.

Егер тәуекел мен сыйақы пайдалану құқығымен біршама дә- 
режеде байланысты болса жэне жалгерге табыс етілген болса, сон- 
дай-ақ егер:

1. Жалгер жалдан мүлікті тіркелген бағасы бойыиша немесе 
жалдау мерзімінің соңьшда белгіленген бағасы бойынша 
өтемін төлеп алуға қүқьшы болса.

2. Жалдау мерзімі жалданатын мүліктің үтымды қызмет 
көрсету мерзімінің 80%-інен астам болса.

3. Жал мерзімінің соңында жалданған активтің қалдық қүны 
жалдаудың бас кезіндегі оның ағымдық қүнының 20%-нан 
кем болмаса.

4. Жалдау ақысьгаың жалдық барлық кезеңіндегі дисконтга- 
латын қүны жалданған мүліктің ағымдағы қүнының 90%- 
нан асатын болса.

5. Жал мерзімінің соңында жалданған активті меншіктену 
қүқы жалгерге берілетін немесе берілмейтін болса, жал 
қаржылық болып табылады.

I. Жалгердің бухгалтерлік есебінде жалданған мүлік актив 
ретінде, ал төленуге тиісті жалдау ақысы міндеггеме ретінде ес- 
керіледі. Жал мерзімінің басында жалдау ақысы жөніндегі мін- 
деттемелер өткізу бойынша немесе, егер ол өткізу қүяынаы төмен 
болса, жалдау ақысының дисконтталған қүнымен жазылады. Жал- 
дау ақысы:

а) қаржыландырғаны үшін төлемнен (пайыз төлеу шыгын- 
дарынан);

э) міндетгемені кемітетін төлемнен (негізгі міндетгемені өтеу- 
ден) түрады.

Жал мерзімінің соңында меншіктену қүқы жалгерге өтетін- 
дігіне онша сенімділік жоқ болса, екі мерзімнің неғүрлым қыс- 
қасының ішінде мүлікке амортизацияның барлық сомасы есеп- 
теледі: 1-шісі — жалдау кезеңі, 2-шісі -  үтымды қаржыландыру 
мерзімінің кезеңі. Есепте жалгер мынадай жинақтамалы шоттарды 
қолданады:
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1.12-бөлімшенің шоттары (2411-2417), “¥зақ мерзімді жал- 
данған НҚ” субшоты.

Бұл шоттар-негізгі, активтік, күрделі жэне инвентарлық болып 
келеді. Бүл шоттардьщ дебеті бойынша үзақ мерзімді жалданған 
НҚ ай басындағы қалдығы, ай ішіндегі түсімдері корсетіледі. Кре- 
диті бойынша -  олардың шығарылуы көрсетіледі. Жалданған НҚ 
талдамалы есебі негізгі құралдар есебінің инвентарлық карточка- 
ларында (НҚ №6 ) жүргізіледі.

2.4150 -  ’’Жалдау міндеттемелері” шоты -  негізгі, пассивтік, 
есеп айырысу шоты. Кредиті бойынша кэсіпорынның үзақ мерзімді 
жалға алынған НҚ үшін жалга берушіге берешегінің ай басындағы 
және соңындағы қалдығы көрсетіледі. Жалдау ақысының сомасы 
ағымдағы ай үшін есептеледі. Дебеті бойынша берешектің жалга 
берушіге төленуі көрсетіледі. Талдамалы есеп “Әр түрлі дебитор- 
лармен жэне кредиторлармен есептесулерді есепке алу ведомо- 
сында” жүргізіледі (тек жалгер пайдаланады).

3.13-бөлімшенің іпоттары (2421-2429), “¥зақ мерзімге жал- 
данган НҚ тозуы” субшоты. Мұнда жалға алушы субъектілер 
үзақ мерзімге жалданған НҚ қүны толық төленгеннен кейін 
амортизацияның қолданыстагы нормалары бойынша үзақ мер- 
зімге жалданған НҚ есептелген тозудың сомасы ескеріледі. 
Жал мерзімінде есептелген тозу негізгі қүралдардың тозуына 
қосылады.

II. Жалға берушінің бухгалтерлік есебінде (баланста) жапға 
берілетін мүлік жалға таза күрделі салымға тең болатындай дебет- 
тік берешек ретінде керсетіледі. Жалдау ақысын кіріс бөлігінде 
жалға беруші эрбір есепті кезеңце жалға беруге салынған күрделі 
салымнан алынған табыс ретінде таниды. Түсуге тиісті жалдау 
міндеттемелерінің есебі 2180 -  ”Өзге дебиторлық берешек” шо- 
тында жүргізіледі. Оған “Түсуге тиісті жалдық міндеттемелер” 
субшоты ашылады, бүл шот -  негізгі, активтік жэне есеп айыры- 
су шоты. Дебеті бойынша — жалға алушы субъектілердің жалдау 
ақысы бойынша берешегінің ай басындағы жэне ай соңындағы 
қалдығы көрсетіледі. Жалдау ақысының сомасын есепті ай үшін 
есептейді. Кредиті бойынша-жалдау ақысы бойынша берешектің
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отелуі көрініс табады. Талдамалы есеп жалға алушы эрбір субъ- 
ект бойынша “Әр түрлі дебиторлармен жэне кредиторлармен 
ссегітесуді есепке алу ведомосінде” жүргізіледі.

Жалға берушіде
1. Бүрын пайдалануда болған негізгі қүралдарды жалға бер- 

ген кезде Д-т 7410 , К-т 2411-2417.
2. Бүрын есептелген тозу құны сомасьгаа Д-т 2421-2429 

К-т 2411-2417 (бастапқы).
3. Негізгі қүралдар келісілген қүнымен берілді Д-т 2180 

К-т 6210.
4. Есептелген жалдау пайызынің сомасына Д-г 2180 К-т 4420.
5. Есепті кезең басталған кезде жалдық % кіріс ретінде есеп- 

тен шығарылады Д-т 4420 К-т 6110.
6. Жалгерден жалдау ақысы келіп түсті:

а) амортизация бөлігінде Д-т 1040, 1050, 1010, 1020 К-т 
2160;

э) жалдық % бөлігінде Д-т 1040, 1050, 1010, 1020 К-т 2170.
7. Жыл қорытындысы бойынша есептен шығарылатындар:

а) жиынтық кірісті кеміту шығындары Д-т 5410 К-т 7410; 
э) жиынтық кірісті өсіру табыстары Д-т 6210 К-т 5410.

Жалгерде
1. Жалға алынған НҚ объектілерінің келісім қүнына Д-т 2411- 

2417/жалд. НҚК-т 4150.
2. Жалдау ақысы НҚ объектілері бойынша амортизация есеп- 

телді Д-т 7210, 7110 К-т 2421-2429/2.
3. Жалдау ақысы есептелген кезде жалдық % бөлігінде Д-т 

7310 К-т 4160 (% есептелген).
4. Жалдау ақысы аударылган:

а) амортизация бөлігінде Д-т 4150 К-т 1040, 1050, 1010, 
1020;

э) жалдық % белігінде Д-т4160 К-ТІ040, 1050, 1010, 1020.
5. Есепті кезеңнің соңында шығыстар жиынтық кірістің ке- 

муіне есептен шығарылады Д-т 5410 К-т 7310 (7210,7110).
10  -  3 / 41-07
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6. Жал мерзімі аяқталған бойда НҚ объектісінің меншікке 
өтуі:

а) НҚ объектісінің құнына Д-т 2411-24117/1 К-т 2411-2417/2;
э) тозудың сомасына Д-т 2421-2429/2 К-т 2421-2429/1.

Жалға берушінің есебіңде мынадай бухгалтерлік жазбалар жа- 
салады:

1. Егер арнайы осы мақсат үшін сатып алынған активтер (НҚ 
объектілері) жалға берілсе:

а)қаржылық жалдау шартында келісілген құнға Д-т 2160 
К-т 2411-2417;

ә)жалдың барлық мерзіміне тиесілі % сомасына Д-т 2170 
К-т 4420.

2. Егер жалдау шартында жалдау мерзімі аякгалганнан кейінгі 
НҚ өтемін төлеп алудың бағасы кезделсе, онда:

а) Жалгерге ұсынылған шоттың сомасына (ҚҚС-сыз) Д-т 1210 
К-т4150;

э) ҚҚС сомасына (үйлерден басқасының) Д-т 1210 К-т 3130;
б) жалгерден өтемін төлеп алу қү.ны алынды Д-т 1040, 1050, 

1010, 1020 К-т 1210.
3. Жыл соңында табыс жиынтық кірістің кему іне жатқызылады 

Д-т 6210 К-т 5410. Жалгердің есебінде мынадай бухгалтерлік жаз- 
балар жасалады:

1. Жалдау мерзімінің соңында НҚ өтемін төлеп алу былайша 
көрсетіледі: э) жалға берушінің шоты бойынша өтемін төлеп алу 
қүнына (ҚҚС-сыз) Д-т 2411-2417/1 К-т 3310.

2. Егер жалдау шарты аяқталған бойда 11Қ жалға берушіге 
қайтарылмаса, Д-т 2421-2429/2 К-т 2411-241725/2.

3. Егер НҚ жалдау мерзімі аяқталғанға дейін қайтарылса, 
онда:

а)есептелген тозудың сомасына Д-т 2421-2429/2 К-т 2411- 
2417/2.

Күрделі жөндеуге жүмсалган шығындарды жабу үшін жал- 
гер кәсіпорын жалдау шартыңца көзделген күрделі жөндеудің 
сметалық қүнына орай тең үлестермен резерв (қор) жасай алады .

Күрделі жөндеуге жұмсалған нақты шығындар оның аяқта- 
луына қарай құрылған резерв есебінен есептен шығарылады.
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Егер шартталабы бойынша, жалгер жөндеуді жалға берушінің 
есебінен жүргізсе, онда күрделі жөндеудің шығындары есептел- 
ген жалдау ақысының есебінен есептен шығарылады (жалдық 
төлемдердің кемуіне) Д-т 4430 К-т 2920.

9 .1 1 . Негізгі құралдарды түгендеу

Бухгалтерлік есеп пен есеп беру деректерінің дүрыстығьш 
қамтамасыз ету мақсатында шаруашылық субъектісі жылына кем 
дегенде бір рет мүліктер мен қаржылық міндеттемелерге түгендеу 
жүргізеді. НҚ түгендеудің негізгі міндеті больш табылатьшдар:

1. Есепте тіркелмеген объектілерді қоса алганда, НҚ нақты 
қолда барын анықтау.

2. Нақгы қолда барын бухгалтерлік есеп деректерімен салыс- 
тыру арқылы НҚ сақталуын бақылау.

3. Жиынтығы бүзылған жэне күйреудің, тозудың жэне басқа 
себептердің салдарынан бүдан эрі пайдалануға жарамсыз 
НҚ объектілерін анықтау.

4. НҚ артық немесе пайдаланылмайтын объектілері қайтадан 
бөлінуге немесе сатылуға тиіс.

5. Машиналарды, механизмдерді, жабдықтарды, көлік қүрал- 
дарьш жэне НҚ басқа объектілерін үстау жэне пайдалану 
тәртіптерін сақтауды тексеру.

Есепті жылдағы түгендеудің санын, оларды жүргізу күндерін, 
олардың әрқайсысында тексерілген мүліктердің тізіл імін, түгендеу 
жүргізу міндеггі болған жағдайларды қоспағанда, шаруашылық 
субъекгісі белгілейді.

Түгендеуді:
• жылдық бухгалтерлік есептемені жасамас бүрын, бірақ 

есепті жылдың бірінші қарашасынан кешіктірместен;
• кэсіпорын мүлкін жалға бергенде, өтемін төлеп алғанда, 

сатқанда, сондай-ақ шаруашылық субъектісі өзгергенде 
жүргізу міндетті.

Инвентарлық карточкалардьщ, инвентарлық тізімдердің бар- 
жогын, техникалық құжаттардың қолда бары мен жағдайы жоне
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жалға берілген немесе субъект жалға, не сақтауға алған НҚ басқа 
қүжаттарының қолда бары тексеріледі. Құжаттар жоқ болса, олар- 
дың алынуын немесе ресімделуін қамтамасыз ету керек.

Бухгалтерлік есептің тіркелімдерінде немесе техникалық құ- 
жаттамада ауытқу жэне жаңылыс анықталса, тиісті түзетулер мен 
растаулар енгізілу керек. Түгендеуді жүргізу үшіи шаруашылық 
субъектісі қызметкерлерінен, бухгалтерия қызметкерлерінің мін- 
детті түрде қатысуымен комиссия қүрылады. Комиссия міндетті 
түрде объектілерді тексереді және “НҚ инвентарлықтізіліміне” (№ 
Ин. 1-нысан) оныңтолық атауын, мақсатын, инвентарлық нөмірін, 
негізгі гехникалық жэне лайдалану көрсеткіштерін енгізеді. Үйлер 
мен ғимаратгарды жэне басқа қозғалмайтын мүліктерді түгендеген 
кезде аталған объектілердің субъектіге тиесілі екендігін растайтын 
қүжаттардың бар-жоғьш тексереді. Субъектінің пайдалануындағы 
(меншігіндегі) жер учаскелеріне, су қойнауларына жэне басқа 
табиғат ресурстарына иелік ету қүқын беретін қүжаттардың бар- 
жоғын тексереді.

Есепке қабылданбаған объектілер, оларды сипаітайтын де- 
ректер бухгалтерлік есептің тіркелімінде жоқ немесе дүрыс көр- 
сетілмеген объектілер анықталған жағдайда, комиссия жетіс- 
пейтін, сондай-ақ осы объектілер бойынша дүрыс мэліметтер 
мен техникалық көрсеткіштерді инвеитарлық тізімдемеге және 
инвентарлық карточкаға қосады,

Ескерілмеген объектілерді түгендеу кезінде анықталған баға- 
лау қолданыстағы бағалар мен өндіріс жағдайлары ескеріліп, 
жүргізілуі тиіс. Түгендеу комиссиясы осы объектілердің қашан 
салынғанын немесе сатып алынғанын, өндірістік шығындардың 
қэржылану көздерін анықтап, оны хаттамада көрсетуге тиіс. Негіз- 
гі қүралдар объектінің негізгі мақсатына сэйкес атаулары бойын- 
ша инвентарлық тізімдемелерге көшіріледі.

Өнім беретін ересек немесе жүмысқа гіайдаланылатын малдар 
түгендеу тізімдемесіне енгізіліп, онда мыналар көрсетіледі:

1. Жануардың немірі (биркасы немесе таңбасы).
2. Жануардың лақап аты.
3. Туған жылы.
4. Түқымы.
5. Түр-түсі.
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6. Аттардан, түйелерден, қашырлардан, буғылардан басқа- 
ларының тірі салмағы.

7. Бастапқы (ағымдағы) қүны,
Ірі қаралардың, жумысқа пайдаланылатын малдардың, шошқа- 

лардың, қойлар мен басқа жануарлардың аса қүндылары (асыл 
гүқымдылары) тізімдемеге енгізіледі. Тізімдемеге жыныстық, жас- 
аралық топтары бойынша эр топтагы бас саны мен тірі салмақты 
көрсеге отырып енгізеді.

Егер комиссия күрделі сипаттағы өндірістік жүмыстардың 
(қабаттарды қосып салу, жаңа үй-жайларды салу) немесе қуры- 
лыстар мен гимараттарды ішінара жоюдың (жекелеген қүры- 
лымдық элементтерді сындыру) бухгалтерлік есепте көрсетіл- 
мегенін анықтаса, тиісті қүжаттар бойынша объектінің баланстық 
қүнының өсу немесе кему сомасын анықтап, ендірістік өзгерістер 
туралы дерсктерді тізімдемеге жазу қажст.

Сонымен бірге комиссия кінэлі адамдарды жэне қайсыбір 
объектілердегі қүрылымдық өзгерістердің бухгалтерлік есеп тір- 
келімдерінде керсетілмей қалуының себептерін анықтауға тиіс. 
Түгеңдеу сэтінде кэсіпорыннан тыс жерде болған негізгі қүралдар 
(алыс жолдагы тсңіз және өзен кемесі, теміржол жэне қозғалмалы 
қүрамы, автомашиналар, күрделі жондеугс жөнелтілген автомаши- 
налар мен жабдықтар) кәсіпорыннан уақытша шыққан сэтке дейін 
түгенделеді. Пайдалануға жарамайтьш жэне қалпына келтіруге 
келмейтін негізгі қүралдар түгендеу тізімдемесіне енбейді, Түген- 
деу комиссиясы мұндай объекгілерге пайдалануға енгізілген мерзі- 
мі мен осы объектілердің жарамсыздыққа үшырауыньщ себептерін 
(бүліну, толықгай тозу жэне басқалар) көрсете отырып, жекелеген 
тізімдеме жасайды. Меншікті НҚ түгендеумен қатар жалдангаи 
жэне жауапты сақтаудағы ІІҚ тексеріледі, Осы объектілер бойын- 
ша орбір шаруашылық субъектісіне (жалға берушіге) жекелей 
түгендеу тізімдемесі жасалады. Мүнда объектілердің жалға неме- 
се жауапты сақтауға алынғандығын растайтын құжатгарға сілтеме 
жасалады. Онда белгіленген мәліметтерден басқа, шаруашылық 
субъектісінің (жалға берушінің) атауы, жалдау немесе сакдау мер- 
зімдері көрсетіледі. Түгсндеу тізімдемесінің бір данасы жалға бе- 
рушіге жіберіледі. Түгендеу нэтижесіи анықтау үшін бухгалтери- 
яда “НҚ түгендеу нэтижелерін салыстыру всдомосы” (№ Ин. 18-
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нысаны) жасалады. Оғаи есептік дерекгердің ауытқуы анықталған 
объектілер енгізіледі.

НҚ жетіспеушілік немесе артықінылық фактілері белгілі бол- 
ган кезде түгендеу комиссиясы материалды-жауапты адамдардан 
айырмашылықтың себептері туралы жазбаша түсініктеме жинай- 
ды. Ескерілмеген НҚ жаңа түгендеу карточкаларын жазып береді 
(деректерді НҚ есепке алудың тұгендеу тізімдемесіне, тізімдеріне 
немесетүгендеу кітабына енгізеді), балансган есептен шығарылған, 
жетіспейтін НҚ карточкаларын картогеканың “Мүрағат (архив)” 
бөліміне орналастырады.

Түгендеу комиссиясы отырысының хаітамасын шаруашылық 
субъектісінің басшысы түгендеу аяқталгаинан кейінгі 10 күннен 
кешіктірместен бекітеді. ІІэтижесі есепте түгендеу аяқгалған айда 
ескерілуге тиіс.

1. Ескерілмегені белгілі болған НҚ объектілерінің қүны:
а)тозу сомасына (ІІҚ объектісінің техиикалық күйіне қа- 

рай есеп айырысу жолымен анықгалған) Д-т 2411-2417 
К-т 2421-2429-120,0;

э) баланстық құнына Д-т 2411-2417 К-т 6280 ІІҚ объектілері- 
нің жетіспеушілігі анықталған кезде;

б) бүрьш есептелген тозудың сомасына (бухгалтерлік есептің 
деректері бойынша) Д-т 2421-2429 К-т 2421-2429;

в) баланстық қүнына Д-т 1280/кемшілік жэне жоғалту 
К-т 2411-2417;

г) егер кінэлі адам анықталмаса немесе сот өтеп беруден бас 
тартса, Д-т 7210 К-т 1280/кемшілік жэне жоғалту -  350,0.

1. Егер кінэлі адам анықталса, немесе сот шешімі бойынша 
кінэлі болып танылса:

а) НҚ баланстық қүнына Д-т 1254/матсриалдық залалды өтеу бо- 
йынша есеп айырысу К-т 1280/кемшілік жзне жоғалту — 35,0;

э) жетіспейтін НҚ объектілерінің нарықтық жэне баланстык 
қүндарының арасында айырмашылыққа Д-т 1254/мате- 
риалдық залапды өтеу бойынша есеп айырысу К-т 3520;

б)кемшілікті өтеу шамасына қарай Д-т 1010, 3350 К-т 1254/ 
материалдық залалды өтеу бойынша есеп айырысу;

в) сонымен бірге Д-т 3520 К-т 6280.
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. Негізгі қүралдар баланста цандай қуны бойыпша көрсетіледі?
1) тарату қуііы бойытиа;
2) агымдагы қуны бойыниіа;
3) цалдыц цүны бойынша;
4) бастащы цүііы бойытиа;
5) сатып алу қуны бойыниіа.

2.Д-т 122 “Үйлермеп гимараттар”К-т 511 — ’’Төленбеген капитал” 
бухгалтерлік жазбасы пені білдіреді?

1) уішер бойынша тозу есептелген;
2) э/сабдыц бойытиа ҚҚС ескерілгеп;
3) НҚ цайта багалаудан болгап салық әсері көрсетілген;
4) уй эісаргылъщ капиталга салым ретіпде кірістелген;
5) озге иегізгі қуралдар бойынша тозу есептелген.

3. Негигі ондірістіц үйлері бойышиа есептелгсн тозу бухгалтерлік 
есептіц шоттарында қалай корсетіледі?

1) Д-т 2414 К-т 6280;
2) Д-т 7210 К-т 2421;
3) Д-т 7470 К-т 2421;
4) Д-т 8045 К-т 2423;
5) Д-т 8045 К-т 2421.

4. Негізгі қуралдарды жоюдап алыпган материалдар бухгалтерлік 
есептің шоттарында қалай корсетіледі?

1) Д-т 1315 К-т 6210;
2) Д-т 1312 К-т 3310;
3) Д-т ІЗЗОК-т 3310;
4) Д-т 1210 К-т 6210;
5) Д-т 6210 К-т 1315.

5. Субсидия ретінде үйді кіріске алуды бухгалтерлік есептің шотта- 
рында көрсетщһ:

1) Д-т 2412 К-т 5010;
2) Д-т 2411 К-т 6280;
3) Д-т 2412 К-т 6230;
4) Д-т 6230 К-т 2412;
5) Д-т 6280 К-т 2412.
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6. Шаруашылық операциясын қандай бухгалмерлік жазбамен кор- 
сеткен жон: “Көмекий өндірістерге материалдар босатылды ”?

1) Д-т 8031 К -1310;
2) Д-т 8012 К-т 1310;
3)Д-т 8041 К-т 1315;
4) Д-т 1310 К-т 8031;
5) Д-т 7210 К-т 1320.

7. Пегһгі ондірістің машиііалары мен жабдықтары бойыпиш тозуды 
есептеу бухгалтерлік есептің шоттарында қалайша корсетіледі?

1) Д-т 8045 К-т 2423;
2) Д-т 8045 К-т 2421;
3) Д-т 8046 К-т 2428;
4) Д-т 8031 К-т 2423;
5) Д-т 8045 К-т 2429.

8. Өидірістің иивентарлары боиынша тозуды есептеу бухгалтерлік 
есептің шоттарында қалайша көрсетіледі?

1) Д-т 2417 К-т 2429;
2) Д-т 2429 К-т 2417;
3) Д-т 8045 К-т 2421;
4) Д-т 8045 К-т 2411;’
5) Д-т 2429 К-т 2417.

9. Шаруашылық операциясын қандаіі бухгалтерлік жазбамеп кор- 
сеткен жви: “Метиікті машиііаларып жондеу үшін комекиіі өнді- 
рістерге материалдир босатылды”?

1)Д-т 8011 К-т 1314;
2) Д-т 1310 К-т 1010;
3)Д-т 8011 К-т 1310;
4) Д-т 8010 К-т 1310;
5) Дт 8031 К-тІЗІО.

10. Қүрылтаіаиылир жаргылық капиталга салымдары ретінде еигіз- 
геп негізгі құрал объектілерін (келісімді қүны боймиша) кіріске алуды 
қаидай бухгалтерлік жазбамен көрсеткен жон?

1) Д-т 2411-2417 К-т 1040;
2) Д-т 2411-2417 К-т 6280;
3) Д-т 2411-2417 К-т 5020;
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4) Д-т 2411-2417 К-т 6230;
5) Д-т 2930 К-т 1050.

11. Ақысы төленіп заңды жэнежеке тулгилардан сатып алынган не- 
гізгі қурил объектілерін кіріске алуды қандай бухгалтерлік жазбамен 
корсеткен жон?

1) Д-т 2411-2417 К-т 3310;
2) Д-т 3310 К-т 2411-2417;
3) Д-т 5020 К-т 2412;
4) Д-т 2411-2417 К-т 1010,1040, 1050;
5) Д-т 2411-2417 К-т 1210.

12. Д-т 2411-2417 К-т 6280 бухгалтерлік жазбасы нені білдіреді.
1) негізгі қуралдар бойьшша тозуды есептеуді;
2) негізгі қуралдарды тегіи апуды;
3) негізгі қүралдарды субсидшретіиде алуды;
4) негізгі қуралдарды ақысыи төлеп алуды;
5) негізгі цуралдарды цапдьщ цүны бойынша көрсетуді.

13. Қүрылыс аяқталган бойда негізгі қурал объектілерін қабылдап 
алуды қандай бухгалтерлік жазбамен көрсеткен жөн?

1) Д-т 2411-2417 К-т 2930;
2) Д-т 2411-2417 К-т 3310;
3) Д-т 2930 К-т 2411-2417;
4) Д-т 2411-2417 К-т 1040;
5) Д-т 1040 К-т 2411-2417.

14. Негізгі қуралдар бойытиа тозуды есептеуді қандай бухгалтерлік 
жазбамеп корсеткен жөн?

1) Д-т 2421-2429 К-т 2411-2417;
2) Д-т 2411-2417 К-т 3310;
3) Д-т 2930 К-т 1040;
4) Д-т 3310 К-т 2411-2417;
5) Д-т 2411-2417 К-т 2421-2429.

15. Шаруашылъщ операциясын қандай бухгалтерлік жазбамен көр- 
сеткен жөн: “Негізгі қурилдар келісім қүны бойынша узақ мерзімді 
жалга алынды”?

1) Д-т 2411-2417 К-т 7210;



2) Д-т 2411-2417 К-т 6210;
3) Д-т 2411-2417 К-т 4150;
4) Д-т 4150 К-т 2411-2417;
5) Д-т 7210 К-т 2411-2417.

16.Д-т 2411-2417К-т 5320 бухгалтерлік жазбасы нені білдіреді?
1) иегізгі цүралдардың тозу сомасын есептеи іиыгаруды;
2) негізгі цүрсіп объектілерін жалга беругиіге цайтаруды;
3) шыгарылган негізгі қүрапдардыц қалдық цүныы есептен шыга- 

руды;
4) жургізілген цайта багалаудың нәтижесінде негізгі цүралдардыц 

бастащы цүндарыиыц артуын;
5) жүргізілген цаіипа бигалиудыц нәтиэісесіпде негізгі қуралдардың 

бастащы цүндарының кемуін.

17. Д-т 8045 К-т 2421-2429 бухгалтерлік жазбасы нені биідіреді?
1) негізгі өндірістіц негізгі қурал объектілері бойытиа тозуды есеп- 

теуді;
2) әлеуметтік сстаның негізгі цүрал объектиіері бойытиа тозуды 

есептеуді;
3) комекиіі өндірістің негізгі цүралдары бойынша тозуды есептеуді;
4) жалпы шаруашылықмақсаттагы негізгі қүрал объектілері бойьаі- 

ша тозуды есептеуді;
5) сату процесіпе қызмет ететін негізгі ңурал объектілері бойынша 

тозуды есептеуді.

18. ¥зақ мерзімге жалдангап негһгі щралдарды жалга берушіге 
цайтарган кезде тозу сомасып есептен іиыгару (жалгердегі жазба) 
қалайша корсетіледі?

1) Д-т 2421-2429 К-т 2411-2417;
2) Д-т 2411-2417 К-т 2421-2429;
3) Д-т 1620 К-т 2421-2429;
4) Д-т 2411-2417 К-т 3310;
5) Д-т 7210 К-т 2421-2429

19. Жалга (узақ мерзімдіден басқа) бершгеп негізгі қүралдар бойын- 
іиа тозуды есептеу бухгалтерлік есептің іиоттарында қалай кор- 
сетіледі?

1) Д-т 8045 К-т 2421-2429;
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2)Д-т 7210 К-т 2421-2429;
3) Д-т 2411-2417 К-т 1040;
4) Д-т 2421-2429 К-т 7010;
5) Д-т 7010 К-т 2421-2429.

20. Жалпы іиаруашылъщ мақсаттагы пегізгі қүрал объектілері бойын- 
іиа тозуды есептеу бухгалтерлік есептіц шоттарында қалай көрсе- 
тіледі?

1) Д -т  7210 К-т2421-2429;
2) Д-т 8045 К-т 2421-2429;
3) Д-т 7110 К-т 2421-2429;
4) Д -т  7010 К-т 2421-2429;
5) Д-т 2421-2429 К-т 2411-2417.

21. Кэсіпорын объект сатып алды. Ол кулмулятивтік эдіс бойынша пе- 
месе сандар сомисы бойынша алюртизацияланады. Аморпшзацияныц 
жылдық сомасы қандай формула бойытиа анықталады?

1) бастащы қүпы — жою қүны /  цызмет ету мерзімі;
2) бастапқы құпы —жою цұны /  болжамды жұмыс бірлігініц саііы;
3) тікепей эдістің ставкасы х (бастащы құны — жинацталгач тозу);
4) қалган жылдар саны х (бастащы қүны — жою қүны) /  Сг;
5) бастащы қүньі — жою қуны /  қалгаіі жылдар саны.

22. ¥зақ мерзімге жалдиу шартымен кәсіпорьтга үй алыпган кезде 
қандай бухгалтерлік жазба жасалады?

1) Д-т 2412 К-т 6210;
2) Д-т 2412 К-т 4150;
3) бапанстан тыс 001 — "Жалга алынган негізгі цүралдар’’ іиотында 

көрсетіледі;
4) Д-т 6210 К-т 2412.

23. Шаруашылық операциясы бойынша шоттар корреспонденциясын 
құръщыз: “Негізгі қүралдарды жоюдан материалдар алынды жэие 
кірістелді”

1) Д-т 3310 К-т 1310;
2) Д-т 1310 К-тІ250;
3) Д-т 1310 К-т 1010;
4) Д-т 1310 К-т 6210;
5) Д-т 1310 К-т 6280.
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24. Шаруашылық операциясып қандай бухгалтерлік жазбамен кор- 
сеткен жөч: “Объектініц бастапқы қунына енуге tvuic емес қурылыс 
шыгындары есептен шыгарылды”?

1)Д-т 2930 К-т 1040;
2) Д-т 1040 К-т 2930;
3) Д-т 7210 К-т 2930;
4) Д-т 2930 К-т 7210;
5) Д-т 1040 К-т 7210.

25. Шаруашылың опврациясын қандай бухгалтерлік эісазбамен кор- 
сеткен жоп: “Шыгарылган негізгі қуралдар мен аяқталмаган қуры- 
лыстыц қалдмқ қулдарып есептен шыгиру”?

1) Д-т 5320 К-т 2411-2417;
2) Д-т 7470 К-т 2411-2417;
3) Д-т 7210 К-т 2930;
4) Д-т 7410 К-т 2411-2417;
5) Д-т 2411-2417 К-т 2421-2429.

26. Жалга беруші узақ мерзімді жалга берген негізгі қуралдар бух- 
галтерлік есептің іиоттарында (қалдық қупы бойьшша) қалай кор- 
сетіледі?

1) Д-т 7410 К-т 2411-2417;
2) Д-т 2411-2417К-т 7410;
3) Д-т 2411-2417 К-т 3310;
4) Д-т 3310 К-т 2411-2417;
5) Д-т 2411-2417 К-т 1040

27. ¥зақ мерзічді жалдың мерзімі аяқталгшіпан кейін жалгер кай- 
тарган негізгі қуралдардың қалдық қупып жалга беруші бухгалтерлік 
есептің іиоттарында қалай көрсетеді?

1) Д-т 7410 К-т 2411-2417;
2) Д-т 2411-2417 К-т 3390;
3) Д-т 4150 К-т 2411-2417;
4) Д-т 3390 К-т 2411-2417;
5) Д-т 2411-2417 К-т 4150.

28. Олеуметтік саланыц негізгі қурал объектілері бойынша тозуды 
есептеу бухгалтерлік есептің шоттарында қалай корсетічеді?

1) Д-т 8045 К-т 2421-2429;
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2) Д-т 7110 К-т 2421-2429;
3) Д-т 7210 К-т 2421-2429;
4) Д-т 5320 К-т 2930;
5) Д-т 7010 К-т 2421-2429.

29. Шыгарылгап негізгі құралдирдың тозу сомасын есептен шыгару 
бухгалтерлік есептің шоттарында қалай корсетшеді?

1) Д-т 7210 К-т 2411;
2) Д-т 2930 К-т 1040;
3) Д-т 5320 К-т 2411-2417;
4) Д-т 2421-2429 К-т 2411-2417;
5) Д-т 2421-2429 К-т 5320.

30. Жургізілген қайта багалаудьщ негһінде негһгі қуралдардың қал- 
дыгын түзету бухгалтерлік есептіц шоттарында қалай корсетіледі?

1) Д-т 7010 К-т 2421-2429;
2) Д-т 2920 К-т 2411-2417;
3) Д-т 2421-2429 К-т 2411-2417;
4) Д-т 2930 К-т 2421-2429;
5) Д-т 5320 К-т 2421-2429.

31. Негізгі ңүралдирдың келіп тусуі ңандай нысандагы цабылдау-өткі- 
зу актісімеп рестделеді?

1) ОС — №12;
2) 0С-№ 1;
3) ОС — №3;
4) ОС — №6;
5) O C -N qIO.

32. Негізгі қүрал объюпілерін есептен шыгару мыиалардың қайсысы- 
меп ресічделеді?

1) ОС — №1 иысапыидагы қабылдау-откізу актісімен;
2) ОС — №10 нысанындагы есептен іиыгару актісшен;
3) ОС — №3 нысанындагы пегіэгі цурачдарды есептен шыгару ак- 

тісімеы, ОС — №4 нысанындагы автокөлік құршідарыи есептеи 
шыгару актісімен;

4) №3 нысандагы автокәяік цуралдарын есептен шыгару актісімен, 
№4 нысаидагы негізгі ңүрсиідарды есептен гиыгару актісімеп;

5) №6 нысандагы негізгі қүралдарды есептен иіыгару актісічен.



33. Тауар айырбасы операциясының нэтижесінде пегізгі қуралдардыц 
есептен шыгары.іуы бухгалтерлік есептің шоттарында қалай кор- 
сетіледі?

1) Д-т 1330 К-т 3310;
2) Д-т 3130 К-т 1420;
3) Д-т 3310 К-т 1420;
4) Д-т 7410 К-т 2411-2417;
5) Д-т 1210 К-т 1330.

34. Негізгі қүралдардың бір цехтап басқасыпа берічуін қандай бухгал- 
терлік жазбамен көрсеткен жон?

1) Д-т 2411-2417 К-т 2421-2429;
2) Д-т 1010 К-т 3310;
3) Д-т 3310 К-т 1010;
4) Д-т 5410 К-тп 7210;
5) Д-тп 2411-2417 К-т 2411-2417.

35. Берілген негізгі қуршідардыц орпына алынган тауар (КҚС-сыз 
келісшді кунымеп) қалай корсетіледі?

1) Д-т 1330 К-т 3310;
2) Д-т 3310 К-т 1330;
3) Д-т 2411-2417 К-т 3310;
4) Д-т 2411-2417 К-т 1040;
5) Д-тЗ 3101 К-т 1210.
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10-ТАРАУ. МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС 
АКТИВТЕРДІҢ ҚОЛДА БАРЫ 
МЕН ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ЕСЕБІ

1 0 .1 . Материалдық емес 
активтерді бағалау

1. Басқа кәсіпорындар мен адамдардан ақыға сатып алынған 
материалдық емес активтер есепте оларды сатып алуға 
жүмсалған нақты шығындардың сомасымен көрсетіледі.

2. Кэсіпорынға өтеусіз келіп түскен материалдық емес актив- 
тер сараптау жолымен бағаланады.

3. Жарғылық капиталға салым ретінде қүрылтайшыдан келіп 
тускен активтер есепте тараптардың келісімімен белгшен- 
ген қүн бойышла көрсетіледі.

Материалдық емес активтердің қолда бары мен қозғалысының 
есебі 2700-бөлімшенің активтік шотгарында жүргізіледі.

Материалдық емес активтердің келіп түсуі мен шығуы бір 
данада жасалған №1 нысандағы “Материалдық емес акгивтерді 
қабылдау-өткізу актісінде” көрсетіледі.

Актіде мыналар көрсетіледі:
1. Материалдық емес активтердіц дэл атауы.
2. Кәсіпорынға өткізілген (келіп түскен) күні.
3. Объеюгінің сипаттамасы.
4. Бастапқы қүны.
5. Амортизация нормасы.
Материалдық емес активтер басқа кәсіпорынға табыс етіл- 

генде (сатылғанда, өтеусіз берілгенде) акт еткізуші жэне қабыл- 
даушы кэсіпорындарға екі данада жасалады. 10-болімшенің шот- 
тары бойынша талдамалы есеп материалдық емес активтерді есеп- 
ке алудьщ №2 МЕА нысанындағы инвентарлық карточкасында
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жүргізіледі. Инвентарлық карточкалардың деректерін материал- 
дык емес активтерді есепке алу ведомосівде топтастырады, онда 
мыналар келтіріледі:

а) матсриалдық емес активтердің атауы;
э) ай басындағы жэне соңындағы қалдықтар;
б) ай ішіндегі қозғалысы.
Есеп компьютерленген жағдайда осындай приидиппен маши- 

нограмма жасалады.

1 0 .2 . Материалдық өмес 
активтердің келіп түсуі

1. Басқа заңцы жэне жеке түлғалардан сатып алу:
а) сатып алынған материалдық емес активтердің келісім қү- 

нына (ҚҚС-сыз) Д-т 2700, 2710,2730 К-г 3310;
э) ҚҚС сомасына Д-т 1420 К-т 3310;
б) ҚҚС-ты есепке алу Д-тЗ 130 К-т 1420;
в) ұсынылған шотты телеу Д-т 3310 К-т 1040, 1050, 1010, 

1020.
2. Материалдық емес активгі кәсіпорынның өзі жасауы (бағ- 

дарламалық қамтамасыз ету, интеллектуалды қүн объектісін құру, 
сауда белгілерін әзірлеу):

а) жұмсалған материалдардың қунына Д-т 8011 К-т 1310-1315;
э) эзірлеушілердің жалақысы Д-т 8012 К-т 3350;
б)жалақыдан аударым сомасына Д-т 8013 К-т 3150;
в) материалдық емес активтерді жасау жөніндегі шығындар 

Д-т 8010К-т 8011, 8012, 8013;
г) жасалған материалдық емес активтің нақты құнына (оны 

балансқа алған кезде) Д-т 2700, 2730 К-т 8010.
Материалдық емес активтерді жасауға байланысты шығын- 

дарды оның түрі мен оны жасаумен айналысатын болімшеге бай- 
ланысты 8030, 8040-шы болімшелердің шоттарьшда ескеруге бо- 
лады.



3. Материалдық емес активтердің жарғылық капиталға салым 
ретінде түсуі:

а) мәлімделген жарғылық капиталдың сомасына Д-т 5020 
К-т 5010;

э) келіп гүскен материалдық емес активтердің сомасына Д-т 
2700, 2730 К-т 5020.

Шаруашылық серіктестіктері туралы ҚР Президенгінің Жар- 
лығына сэйкес -  шаруашылық субъектілері жарғылық капиталға 
салым ретінде салынған құқықты енгізуге қүқылы. Олар кірістік 
әдіспен немесе капиталданған жалдық көлемнің бағасы бойын- 
ша (жалдық пайызды қоса) қысқартылған түрде бағаланады. 
Үйлерді, ғимараттар мен жабдықтарды уақытша пайдалану құқы 
құнының сомасы есепке алынады, бүл сомаға Д-т 2700 К-т 5020. 
Уақытша пайдалануға алынған үйлердің, ғимараттардың жэне 
жабдықтардың езі баланстан тыс 001-шотта ескеріледі.

4. Материалдық емес активтердің өтеусіз тегін түсуі Д-т 2700, 
2730 К-т 6230, 6280.

Жыл соңында Д-т 6230, 6280 К-т 5410.
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1 0 .3 . Материалдық емес активтердің
есептен шығарылуы

1. Басқа кэсіпорындардың жарғылық капиталына салым:
а) материалдық емес активтердің баланстық қүнына Д-т 7410 

К-т 2700, 2730;
э) бұрын есептелген тозудың сомасына Д-т 2740 К-т 2700, 

2730;
б) келісім құнына Д-т 2310 К-т 6210;
в) ҚҚС сомасына (айырмашылықтан) Д-т 7210 К-т 3130;
г) жыл соңында барлығы жиынтық кірістің кемуіне Д-т 5410 

К-т 7410.
Жиынтық кірістің артуына Д-т 7410, 7210 К-т 5410.

1 1 - 3 / 41-07



2. Моральдық жағынан гозуына жэне кәсіпорынға пайда әкелу 
қабілетін жоғалтуына байланысты материалдық емес активгердің 
есептен шығарылуы:

а) материалдық емес активтердің баланстық құнына Д-т 7410 
К-т 2700, 2730;

э) бұрын есептелген тозудьщ сомасьша Д-т 2740 К- т 2700,2730;
б) жыл соңында Д-т 5410 К-т 7410.

3. Сатуға байланысты магериалдық емес активтерді есептен 
шығару:

а) материалдық емес активтердің баланстық құнына Д-т 7410 
К-т 2700, 2730;

э) бүрын есептелген тозудың сомасына Д-т 2740 К-т 2700, 
2730;

б)сатылған активтердің келісім қүнына (ҚҚС-сыз) Д-т 1210 
К-т 6210;

в) ҚҚС сомасына Д-т 1210 К-т 3130;
г) ҚҚС бюджетке төленген Д-т 3130 К-т 1040;
г) сатып алушы шотты төлегенде Д-т 1040, 1050, 1010, 1020 

К-т 1210;
д)жыл соңында Д-т 5410 К-т 7410 зиян шеккенде Д-т 6120 

К-т 5410 кіріс.
4. Өтеусіз беру:
а) баланстық құнға Д-т 7410 К-т 2700, 2730;
э) материалдық емес активтердің баланстық қүнына Д-т 2740 

К-т 2700, 2730;
б) ҚҚС сомасына Д-т 7210 К-т 3130;
в) жыл соңында Д-т 5410 К-т 7410, 7210 (зиян). 

Матерналдық емес актнвтердіц амортизациясыпың, ма-
териалдық емес актнвтерді түгевдеудің есебі

Өндірістік-шаруашылық қызмет процесінде материалдық емес 
активгер моральдық жағынан тозуға үшырайды.

Есептелген тозудың мақсаты -  пайдаланудың белгіленген 
мерзімі ішінде тозуды өндіріс пен айналымның шығындарына 
қосу есебінен олардың қүнын өтеу үшін коздерді қалыптастыру. 
Материалдық емес акхивтердің амортизациясын есепке алу үшін 
11 - ”Материалдьщемесактивтердіңамортизациясьі” бөлімшесінщ
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2740-шоттары көзделген. Бүл шот пассивтік, эрі реттеуші сипат- 
та. 2740-шотының кредиті бойынша материалдық емес активтер 
амортизациясының (тозуының) ай басындағы қалдығын, ай ішінде 
есептелгенін жэне есепті айдың соңындағы қалдығын көрсетеді, 
ал 2740 шотының дебеті бойынша МЕА амортизадиясыиың (тозуы- 
ның) есептен шығарылуы (кемуі) көрсетіледі.

Материалдық емес активтер бойынша амортизация бастапқы 
қүнынан есептелген нормапар жэне МЕА болжамды ұтымды 
пайдалану мерзімі бойынша ай сайын есептейді. Амортизация 
нормасының мерзімін аныктау мүмкін емес. МЕА бойынша мер- 
зім 10 жылга, бірақ субъсктінің жарғыда белгіленген қызметінен 
аспайтындай болып белгіленеді.

Мыссты: Субъект ЭЕМ-ге багдарламалъщ цамтамасыз ету сатып 
алды, цүпы 120,0, үтымды пайдапану мерзші 5 жыл (60 ай) болып бел- 
гіленген.

Ай сайыты амортизация сомасы 120,0/60 = 2 000 тецге пеме- 
се 1,67 (2 000 х 100/120,0). МЕА оларды пайдалану мерзімі ішінде 
кәсіпорынға белгілі бір табыс әкелуге тиіс. Амортизацияны есеп- 
теу МЕА қүны толық өтелгеннен кейін немесе актив табыс әкелуді 
доғарған сәттен бастап тоқтатылады. МЕА үтымды пайдалану 
мерзімінің дүрыс есептелуіне олардың амортизациясын өндіріс 
немесе айналым шығындарына қосу тәуелді, демек, оған субъ- 
ект қызмегінің шынайы қаржы нэтижесі де тәуелді болмақ. МЕА 
амортизациясының есебі РТ №6 нысанында жүргізіледі. Аморти- 
зацияны есептеуді бухгалтерлік есептің шоттарында ЕОҚ бойынша 
тозуды есептеуге үқсас көрсетеді. Амортизацияны есептеу сома- 
сына Д-т 7110, 7210, 8045, К-т 2740.

2740-шоты бойынша талдамалы есеп МЕА түрлері жэне жеке- 
леген объектілері бойынша үйымдастырылуға тиіс.

MEА түгендеген кезде:
1. Кэсіпорынга меншік қүқыида тиесілі МЕА накгы қолда бары.
2. Оларды баланста керсетудің дүрыстығы мен мерзімділігі.
3. МЕА тозуын есептеудің дүрыстығы.
4. Моральдық жағынан ескірген активтердің бар-жоғын тек- 

середі.
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Ьастапқы құжаттамада МЕА объектісінің егжей-тегжейлі си- 
паітамасы болып, олардың бастаиқы қүны, ұтымды пайдалану 
мерзімдері, тозу нормалары, объект пайдаланылатын бөлімшелер, 
МЕА түгендеулері көрсетілуі тиіс. Объектінің езінің бар-жо- 
ғын жэне оны пайдаланудағы кәсіпорынның құқын растайтын 
құжаттардың қолда барын аныктау қажет.

Гудвилл ессбі
Кэсіпорын аукционда басқа кәсіпорыиның активтерін (НҚ, 

материалдар, дайын өнімдер жэме басқалар) сатып алды, сондай- 
ақ пассивтер кэсіпорынның балансы бойынша 6 000,0 құрады. Ак- 
тивтерді сагуды бөлген жағдайда, олардың нақты бағасы бойынша 
құрылтайшы 6 000,0 түсім түсіреді. Кэсіпорынды аукдионда неме- 
се одан тыс жерде біртұтас түрінде сатқан кезде сатьш алу қүны 10
200.0 қүраган. Активтің бөлініс бағасы мен кэсіпорынды біртүггас 
түрінде сатқан кезде алынған түсімнің арасындағы айырма сомасы 
“фирма бағасын” немесе гудвиллді құрайды.

Сатып алушы кэсіпорын активтердің шынайы қүнынан артық
4200.0 төледі. Дәлелдемесі мынадай:

1. Сатып алынған кәсіпорын өткізу нарқында монополияньщ 
қайсыбір нысанына ие болған.

2. Кәсіпорынды сатып алғаида сатып алушы фирма ішкі не- 
месе сыртқы нарықтағы өз жағдайын нығайтады.

3. Сатып алушы фирма ендірісті бүрынғы атымен жүргізбек, 
өйткені оның тауарлары кеңінен танымал жэне сүранысқа 
ие.

4. Кәсіпорында білікті қызметкерлер бар.
5. Кәсіпорында пайда экелгіш тауар белгілері, тауардың шы- 

ғатын жері, лицензиялар бар.
6. Кэсіпорын сатып алынатын материалдық ресурстарды ө г  

кізу нарқына жақын орналасқан.
I нүсқа
Сатьгп алынған кэсіпорын заңды түлға мәртебесін, дербес не- 

месе жеке балансын сақтайды.
1. Сатып алынған кәсіпорынның активтерінің қүны шегінде 

төленген толық баланстық қүнына Д-т 5430 К-т 1040.
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2. Кәсіпорынды сатып алу қүныныңоның барлық активтерінің 
құнынан арту сомасына Д-т 2710, 2730 К-т 1040.

3. 10 жыл ішінде, бірақ субъект қызметінің мерзімінен ас- 
пайтындай мерзімде МЕА тозуына есептеу жүргізіледі 
4 200,0/120 ай = 35,0 (ай сайын) Д-т 8045/негізгі ондіріс К-т 
2740-35,0.

4. Егер қандай да бір себептерге байланысты гудвиллдың 
есептелген амортизация сомасы оның қүнын жаппаса, онда 
айырма зиянға есептен шығарылады, бүл орайда Д-т 7210 
К-т 2700, 2710, 2730 және жыл соңында Д-т 5410 К-т 7210.

II нүсқа
Жүмыс істеп түрған кезінде сагып алыпған кәсіпорын заңцы 

түлға мәртебесін жоғалтады, оның активтері мен пассивтері сатып 
алушы фирманың балансьша қосылады.

1. Баланста көрсетілген қүнға Д-т 5430 К-г 1040 -  6 000,0.
2. Кэсіпорынды сатып алу қүнының олардың барлық актив- 

терінің қүнынан арту сомасына Д-т 2700, 2710,2730 К-т 
1 040 -4  200,0.

3. Сатып алынған кәсіпорынның барлық активтері акт бойын- 
ша қабылданды Д-т 2700,2710,2411-2417,1310,1320,1330, 
1210, 1250, 1010. 1040, жэне т.б. бөлімшелер К-т 5430 -  
6 000,0.

4. Сатып алынған кәсіпорынның барлық пассивтері акг бойын- 
ша қабылданды Д-т 5430 К-т 2740, 2410,5020, 5010, 6210 
және т.б. бөлімшелер -  6 000,0.

5. 10 жыл бойьша ай сайын есептелген амортизация Д-г 8045 
К-т 2740-35,0.

6. 10 жылдан кейін гудвюідың есептен шығарылуы Д-т 2740 
К-т 2710-4 200,0.

Бедвилл жағдайында сатып алынған кәсіпорын қүны 10 000,0, 
7 000,0 сатып алынған, бедвилл -  3 000,0.

а) Д-т 5430 К-т 1040-7  000,0;
э) Д-т 5430 К-т 6280-3000,0;
б) жыл соңында Д-г 6280 К-т 5410.
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. Мыншшрдыц қайсысы материалдыц емес активтерге жатады?
1) дайын өиім;
2) еңбек заты;
3) жерді, суды пайдалану қүқыгы, патепттер, лицензиялар, НОУ-ХА У, 

тауар белгілері;
4) қүидық багасы бар, бірац заттай қүндылық болып саналмайтын 

үзац мерзімді салым объектілері;
5) үйлер, гимараттар, ецбек цүралдары.

2. Қүрыпташиылар зісаргылық цорга салым ретінде епгізгеи матс- 
риалдық емес активтерді кіріске алу бухгалтерлік есептің шотта- 
рында ңалай көрсетйіеді?

1) Д-т 2700 К-т 5010;
2) Д-т 2710 К-т 5010;
3) Д-т 2700 К-т 3540;
4) Д-т 2700 К-т 1040;
5) Д-т 2700, 2710, 2730 К-т5020.

3. Шаруашылық опврациясыи қандай бухгалтерлік жазбамеп корсет- 
кен жөн: “Есеп айырысу шотынан төлеу арқылы заңды және жеке 
түлгалардан материалдық емес активтер сатып алынды жэне кі- 
рістелді”?

1) Д-т 2700 К-т 1010;
2) Д-т 2710, 2730 К-т 1050;
3) Д-т 2700, 2710, 2730 К-т 1040;
4) Д-т 1040 К-т 2700, 2710, 2730;
5) Д-т 2700, 2730 К-т 3310.

4. Д-т 2700, 2730 Клп 6280 бухгалтврлік жазбасы нені білдіреді?
1) зацды жәие жеке түлгалардан тегіп апынгап материалдъщ емес 

активтерді кіріске алу;
2) атцарушы оргаинан субсидш ретінде алыпган материапдыц емес 

активтерді кіріске any;
3) төлемей түрып кіріске алынган материалдъщ емес активтерді са- 

тып алу;
4) материалдыц емес активтердіц шыгарылуы;
5) материалдық емес активтерді сатудаи түскен табыс.
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5. Шаруашылык, операцинсын цандай бухгалтерлік жазбамен көр- 
сеткен жөп: “Курделі салым кезінде пайдаланылатын материалдъщ 
емес актив объектілері бойынша тозуды есептеу”?

1) Д-т 2700 К-т 1010;
2) Д-т 2930 К-т 2740;
3) Д-т 7110 К-т 2740;
4) Д-т 8045 К-т 2740;
5) Д-т 2740 К-т 2700, 2730.

6. Д-т 2730 К-т 5020 бухгалтерлік жазбасы нені білдіреді?
1) матгриалдъщ емес активтер бойыпиіа тозуды есептеуді;
2) жаргылъщ кститсшга салынган салымды;
3) жерді, суды пайдалану қуцыгыи, дербес меншікті есепте көрсе- 

туді;
4) негізгі құралдар бойыниіа тозуды есептеуді;
5) пегізгі қуралдарды тегін беруді.

7. Д-т 2700, 2730 К-т 3310 бухгалтерлік жазбасы нені білдіреді?
1) жеке және заңды тулгалардан алынган материалдъщ емес актив- 

тер кіріске стынганын;
2) материалдъщ емес активтер бойынша амортизациялық аударым- 

дар есептелгенін;
3) материалдьщ емес активтер сатылганын;
4) матераалдъщ емес активтер есептен іиыгарылганын;
5) қурылташиылар жаргылық цорга сапым ретінде енгізген 
материапдъщ емес активтер кіріске алътганът.

8. Д-т 2930 К-т 2740 бухгалтерлік жазбасы нені білдіреді?
1) цурылыста цолданылатын материалдъщ емес активтер бойынша 

амортизациялыц аударымдар есептелгеніл;
2) материалдық емес активтер сатылгапыи;
3) материипдъщ емес активтер тегін кіріске алыиганын;
4) материстдьщ емес активтер бойынша ҚҚС ескерілгеиіи;
5) материалдъщ емес активтердіц шыгарылганын.

9. Амортизацияльщ кезең аяқталганнан кейін материалдыц емес ак- 
тивтерді есептен шыгару бухгалтерлік есептің шоттарында ңалай 
көрсетіледі?

1) Д-т 2740 К-т 6280;
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2) Д-т 2740 К-т 2700, 2730;
3) Д-т 2740 К-т 3310;
4) Д-т 1420 К-т 2700, 2730;
5) Д-т 5020 К-т 2740.

10. Қалдыққұны бойынша есептеп шыгарган кезде материалдық емес 
активтердің шыгарылуы бухгалтерлік есептің іиоттарында ңалай 
көрсетшеді?

1) Д-т 2700, 2710, 2730 К-т 3310;
2) Д-т 2740 К-т 2700, 2730;
3) Д-т 7410 К-т 2700-2730;
4) Д- т 2710 К-т 3320;
5) Д-т 2700 К-т 1040.

11. Материалдық емес активтерді сатудан алынган табыс бухгал- 
терлік есептің шоттарында қалай көрсетіледі?

1) Д-т 1040 К-т 7210;
2) Д-т 1010, 1040 К-т 6280;
3) Д-т 1010, 1040, 1050 К-т 6230;
4) Д-т 1040,1050, 1010 К-т 6010;
5) Д-т 6010 К-т 1040.

12. Материалдық емес активтердің тозуы бухгалтерлік есеп шотта- 
рында қалай көрсетііеді?

1) Д-т 2740 К-т 2700, 2730;
2) Д-т2700, 2710, 2730 К-т 2740;
3) Д-т 2700, 2710 К-т 3310;
4) Д-т 3310, К-т 2700, 2710;
5) Д-т 2700, 2710 К-т 1040, 1010.

13. Заңды жәпе жеке түлгалардан материалдық емес активтерді са- 
тып алу меи кірістеу (төлемге дейін) бухгалтерлік есептіц шотта- 
рында калай корсетіледі?

1) Д-т 2700 К-т 5020;
2) Д-т 2700, 2730, К-т 1040, 1010, 1050;
3) Д-т 1040, 1010, 1050 К-т 2700, 2730;
4) Д-т 2700 К-т 3310;
5) Д-т 3310 К-т 2700.



14. Сатқан кезде жипақталган тозу сомасына матсриалдық емес 
активтердің есептен итгарылуы бухгалтерлік есептің шоттирын- 
да қалай корсетіледі?

1) Д-т 2740 К-т 2700, 2730;
2) Д-т 7410 К-т 2700, 2730;
3) Д-т 2700, 2730 К-т 7410;
4) Д-т 2700 К-т 3310;
5) Д-т 3310 К-т 2700.

15. Д-т 2700, 2730 К-т 5020 бухгалтерлік жазбасы непі біпдіреді?
1) материалдық емес активтер бойынша тозуды есептеуді;
2) жаргыльщ капиталга салынгаи сапымды;
3) жерді, суды пайдалану цуцыгып, дербес меишікті есепте көрсе- 

туді;
4) материалдъщ емес активтер бойышиа тозуды есептеуді;
5) негізгі цуралдарды тегін беруді.

16. Материалдыц емес активтердің қолда бары меп қозгалысының 
всебі мына болтшеніц активтік шоттарында жүргізіледі:

1)  12;
2) 10;
3)  11;
4) 20;
5) 40.

17. Материалдық емес активтердің келіп тусуі меп шыгарылуы ма- 
териалдық емес актиетерді қабылдау-откһу актісінің қапдай ныса- 
нымен корсетіледі?

1) НОК№3;
2) НОК №2;
3) НОК №1;
4) ОС №12;
5) ОС №1.

18. Материалдық емес активтердің жаргылық капиталга салым 
ретінде тусуі былашиа көрсетіледі:

1) Д-т 2700, 2730 К-т 5010;
2) Д-т 2700, 2730 К-т 3310;
3) Д-т 5010, К-т 2700, 2730;
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4) Д-т 2700,2730 К-т 5020;
5) Д-т ЗЗІОК-т 2700, 2730.

19. Атқарушы укімет органдарынан субсидия (демеуқаржы) ретінде 
тегін алынгап материалдық емес активтерді қапдай бухгалтерлік 
жазбамеп корсеткеп жоп?

1) Д-т 6230 К-т 5410;
2) Д-т 5410 К-т 6230;
3) Д-т 6280 К-т 5410;
4) Д-т 2700, 2730 К-т 6280;
5) Д-т 2700, 2730 К-т 6230.

20. Сатылуыпа байланысты материалдьщ емес активтерді есеп- 
тсн іиыгаруды (баланстык, құнымен) ңапдай бухгалтерлік жазбамен 
корсеткен жон?

1) Д-т 7410 К-т 2700, 2730;
2) Д-т 2700, 2730 К-т 7410;
3) Д-т 1210 К-т 7410;
4) Д-т 7410 К-т 1210;
5) Д-т 5410 К-т 7410.
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1 1-ТАРАУ. ТАУАРПЫ-МАТЕРИАЯДЫҚ
. Қ О р Л д р д Ы ң  Е С Е Б |

1 1 .1 . Материалдық қорлар, оларды есепке 
алудың міндеті мен жіктемесі

Өндіріс процесіне еңбек қүралдарымен қатар еңбек заттары да 
қатысады.

Өндірістік қорлар -  бұл бір өндірістік цикл процесінде то- 
лыктай тұтынылатын, өзінің құнын бірден өнімнің, жүмыстың, 
қызмеггің өзіндік құнына көшіріп, оның материалдық негізін құ- 
райтын еңбек затгары.

Кэсіпорындағы тауарлы-материалдық қорлардың есебі №7 
“Тауарлы-материалдық қорлардың есебі” БЕС-ына сәйкес ұйым- 
дастарылады, онда мыналар белгіленген:

1. Стандарт эрекетінің аясы.
2. Тауарлы-материалдық қорлардьщ өлшемдері.
3. Тауарлы-материалдық қорлардьщ өзіндік құны.
4. Тауарлы-материалдық қорларды багалау.
5. Шығысты тану.
6. Есеп берудің ашылуы. Тауарлы-материалдық қорлар -  бұл:
1. Шикізат қорлары, материалдар, сатып алынатын жартылай 

фабрикагтар мен кешендік бұйымдар (тетіктер), отын, ьщыс жэие 
ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер жэне өндірісте немесе 
жүмыстарды, қызметгерді орындау кезінде пайдалануға ариалған 
озге материалдар.

2. Аяқталмаған өндіріс.
3. Субъсктінің қызмет барысында сатуга арналған дайын өнім, 

тауар түріндегі активтер.
Тауарлы-магериалдық қорларды есепке алудың негізгі мін- 

деттері мьшалар:



1. Қорлардың уақтылы және толықтай кірістелуіне, олар- 
дьщ сақталу жеріндегі жэне қозгалысыиың барлық саты- 
ларындағы сақталуына бақылау жасау.

2. Қорлардың қозғалысы жөніндегі барлық операцияларды 
уақтылы жэне толықтай құжаггау.

3. Көлік-эзірлеу шығындары (ауыткуы) мен эзірленген қор- 
лардың нақты өзіндік құиын уақтылы жэие дұрыс анықтау.

4. Көлік-эзірлеу шығындарының айиалым шығындарына бір- 
келкі жэне дұрыс есептен шығарылуьш бақылау.

5. Қойма корларының жағдайына бақылау жасау.
6. Ішкі ресурстарды ұтқыр қолдану мақсатында субъектіге 

керек емес материалдық қорларды анықтау жэне сату.
7. Сақталатын жерлердегі қорлардың қалдықтары мен қоз- 

ғалысы жайлы дэл мәліметгерді алу.
Материалдық құндылықтарға әрекеттік бақылаудың қажетті 

шарты болып табылатьшдар:
• жабдықталған қойма үй-жайларының болуы;
• материалдарды қоймалардың секциялары бойынша, ал 

олардың ішінде жекелеген топтар бойынша орналастыру;
• материалдық қүндылықтарды қабылдау мен босатуға жау- 

апты адамдар тобын белгілеу;
• тауарлы-материалдық құндылықтарды қабылдау мен боса- 

ту күжаттарына қол қою құқы берілетін лауазымды адам- 
дар тобын белгілеу.

Материалдар есебін дурыс жэне тиімді ұйымдастыруды қам- 
тамасыз ету үіпін қажетгісі:

1) материалдық тауардың бірегей номенклатурасын эзірлеу;
2) қужаг айналымының айқын жүйесі және тауарлы-мате- 

риалдық қүндылықтарды кіріс еіу жэне есептеи шығару 
жөніндегі опсрацияларды ресімдеу тэртібін сақтау;

3) бастапқы қүжаттардьщ есептік нысандарын біркелкі қа- 
лыпка келтіру;

4) тауарлы-материалдық қорларға түрадіы гүрде түгендеу 
жүргізу;

5) бухгалтериядағы матсриалдардың есебі учаскесін компыо- 
терлендіру.
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Өндірістік қорлар функционалдық бағыты бойынша былайша 
бөліиеді:

1. Шикізаттар мен материалдар -  бұл өнім эзірленетін еңбек 
заггары. Олар өнімнің магериалдық (затгық) негізін қалайды. 
Бүл орайда шикізат -  бүл ауыл шаруашылығы мен әндіруші өнер- 
кэсіптің өнімдері (астық, мақта, сүт, мүнай, кеніш, газ). Ыегізгі ма- 
териалдар -  бүл үқсатушы енеркэсіптің өнімдері (үн, мата, қант, 
темір, былғары). Көмекші материалдар -  бүл шығарылатын әнім 
қүрамына енетін материалдар, бірақ негізгі материалдардан ерек- 
шелігі -  енімнің заттық негізін қаламайды. Бүл материалдарды 
негізгі магериалдарға қосымиіа рстінде өнімге қажетгі сапа беру 
үшін қолданылады (желім, лак, бояулар).

2. Сатып алынатын жартылай фабрикатгар мен жиынтык;гаушы 
бұйымдар -  бүл белгілі бір өидеу сатыларынан өткен, бірақ элі да- 
йын өнім болып табылмайтын шикізат пен материалдар. Әзірленген 
енім де негізгі материалдар сиякггы рөлді атқарады, яғни оиың 
материалдық негізін қүрайды (тоқыма ондірісінде иірілген жіп, ма- 
шина жасаудағы моторлар, автомобиль жасаудағы деңгелектер).

3. Отын — бүл мүнай енімдері (мүнай, бснзин, ксросин, дизель 
отыны), қатты отын (көмір, фтор, ағаш отын) жэне газ тәрізділер. 
Отындар былайша бөлінеді:

а) технологиялық (технологиялық мақсат үшін);
э) қозғалтқыш (жанар май);
б) шаруашылық (жылу үшін).
4. Ыдыс жэне ыдыс материалдары -  бүл эр түрлі материалдар- 

ды буып-түюге, тасымалдауға, сақтауға пайдаланылатын заггар 
(қаптар, жәшіктер, қораптар). Былайша бөлінеді:

а) қызмет мерзімі мен қүнына байланысты НҚ немесе мате- 
риалдардың қүрамында ескерілетіи иивентарлық ыдыс;

ә) өндірістік корлардың қүрамында ескерілетін инвентарлық 
емес ыдыстар.

Жеткізу талаптарына сай ыдыстар қайтарымды (әдетте бірне- 
ше рет пайдаланылатыи) немесе кепілді болуы мүмкін. Мүндай 
кезде жеткізуші сатып алушыдан кепіл алады, ал оны ыдыс тап- 
сырылғаннан кейін қайтарады.
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5. Қосалқы болшектер тозған тетіктер мен машиналық жаб- 
дықтарды жөндеуге жэне алмастыруга қызмет етеді.

6. Өзге материалдар -  бұл өндіріс қалдықтары (сынықтар, кес- 
інділер, унтақтар), түзелмейтін ақаудан қайтарылатын қалдықгар, 
НҚ шығарылуынан алынған материалдық құндылықтар.

7. Қүрылыс материалдарын қүрылысшы кәсіпорындар қол- 
данады жэне қүрылыс бүйымдарын әзірлеу, қүрылыстарды 
көтеру жэне әрлеу, үйлер мен ғимараттар үшін бөліктер салу 
үшін қүрылыс-монтаж жүмыстары кезінде тікелей пайдаланы- 
лады.

Материалдық қорлардың барлық түрлерінің есебі 1300 -  
’’Қорлар” бөлімшесінің негізгі, активтік, инвентарлық шоітарын- 
да жүргізіледі.

1310 — ’’Шикізатгар мен материапдар” шоты.
1320 -  ’’Дайын өнім”.
1330 -  ’’Тауарлар”.
1340 -  ’’Аяқталмаған өндіріс”.
Кәсіпорындар эрбір шотқа қажетті мелшерде субшоттар мен 

талдамалы шоттар аша алады. Кәсіпорынға тиесілі емес, бірақ 
онда уақытша сақтауда түрған өндірістік қорларды есепке алу 
үшін баланстан тыс шоттар пайдаланылады.

002 -  ’’Жауапты сақтауға қабылданған тауарлы-материалдық 
қүндылықтар”:

а) жеткізушілердің есеп айырысу қүжатгарын төлеуден бас 
тартуына байланысты;

э) төлеу шартының талаптары бойьгаша жүмсауға тыйым са- 
лынған тауарлы-материалдық қүндылықтар жеткізушілер- 
ден алынғанда;

б)өзге себептерге байланысты қабылданған.
003 -  ’’Қайта өндеуге қабылданған материалдар”.
005 -  ’’Монтаждауға қабылданған жабдықтар”. Бүл шотта құ- 

рылыс объектісіндегі монтаж үшін тапсырыс берушіден алынған 
жабдықтың қүны ескеріледі.
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1 1 .2 . Тауарлы-материалдық 
қорларды бағалау

Магериалдық құндылықтарды дұрыс есепке алу үшін мате- 
риалдардың әзірленген номенклатурасы болу керек.

Материалдар номенклату расы -  бүл атауы мен тиісгі дерек- 
темелері (сорты, мөлшері) көрсетілген материалдың эрбір түріне 
номенклатуралық нөмір белгіленіп, дэл жэне түрақты олшем 
бірлігі белгіленеді. Бүған қоса, номенклатурада материалдардың 
ағымдағы есепте ескерілетін бағасы қойылады.

Номенклатуралық тізілім -  номенклатура -  бағалық деп, ал 
онда көрсетілген бағалар -  есептік деп аталады.

Тағайындалған нөмірін, өлшем бірлігі мен бағасын тауар- 
лы-материалдық қорлардың қалдығы мен қозғалысы ескерілетін 
барлық қүжаттар мен тіркелімдерге қояды. Талдамалы есепте ма- 
териалдық қүндылықтар накты есептік бағалар (келісім, жоспар- 
лы-есептік) бойынша, ал жинақтамалы есеп пен есеп беруде нақты 
өзіндік қүны бойынша ескеріледі.

Материалдық ресурстардың нақты өзіндік қүны мыналарға 
байланысты анықталады:

1. Осы ресурстарды жеткізуші үсынған несиеге сатып алын- 
ғаны үшін пайыз төлеуді қоса алганда, сатып алу шы- 
ғындары.

2. Коммерциялық, делдал үйымдарға төленген үстемелер (үс- 
теме ақылар), комиссиялық сыйақылар.

3. Тауар биржаларының қызмет қүны.
4. Кедендік баж.
5. Басқа үйымдардың күшімен жүзеге асырылған тасымал- 

дау, сақтау, жеткізу шығындары.
Материалдарды есептік бағасы бойынша (келісім, жоспарлы- 

есептік, сатып алу) есепке алған кезде есептік баға бойынша қор 
қүлы мен сатып алынған қорлардың нақты өзіндік қүндарының 
арасындағы айырма есептеу жолымен айқындалады. Егер мате- 
риалдық қүндылықгардың есебі келісім бағасы бойынша жүр- 
гізілсе, онда олардың накды өзіндік қү.ны осы бағалар бойынша
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магериалдар қүны мен көлік-әзірлеу шығындарынан құралагын 
болады. Көлік тасымалдау шығындарының құрамына кірегіндер:

1. Барлық алымдарды қоса алғанда, теміржол тарифі, су кіре- 
пүлы, автомобильмен жэне ұшақпен тасымалдау жэне бас- 
қа көлік түрлерімен тасымалдау тарифтері.

2. Жеткізушілердің қоймасынан теміржолмен жэне басқа кө- 
лік қүралдарымен материалдарды жеткізу.

3. Қорларды сатып алу жэне әзірлеумен тікелей байланысты 
іссапар шығындары.

4. Қойманың түракгы жүмысшыларьша ақы төлеуді қоспа- 
ғанда, қоймадағы тиеу, түсіру және буып-түю жөніндегі 
шығындар.

5. Жабдықтаушы жэне делдал үйымдарға төленген комис- 
сиялық сыйақы.

6. Қорларды сатып алумен тікелей байланысты басқа шығын- 
дар.

№7 БЕС-ына сэйкес тарифтің артық төленген сомаларын қай- 
тару жэне сол сияқты түзетулер көлік дайындау шығындарының 
сомасынан шегеріледі.

Егер қорлардың талдамалы есебін жоспарлы-есептік бағасы 
бойынша жүргізсе, онда олардың накды өзіндік қүны осы бағалар 
плюс-минус нақгы езіндік қүнның есептік бағасы бойынша қүннан 
ауытқуынан қүралады. Бүл бағаларды субъектінің езі келісім 
бағасының негізінде көлік-әзірлеу шығындарының жоспарлы 
мелшерін ескере отырып дайьшдайды. Көлік-эзірлеу шығындары 
немесе жүмсалған материалдарға қатысты ауыткулар (плюс- 
минус) материалдық қүндылықтардың шығыны келісім немесе 
есептік бағалар бойынша көрсетілген шоггарға ай сайын есептен 
шығарылады. Көлік-эзірлеу шығындарының немесе ауытқулардьщ 
(плюс-минус) пайызы олардың ай басындағы қалдығы мен ай 
ішінде келіп түскендерінің сомасын, материалдардың ай басын- 
дағы қалдығының және келісім (есептік) бағасы бойынша келіп 
түскен материалдардың сомасын бөліп, апынған нэтижені 100- 
re көбейгу жолымен анықталады. Есептеп шығарылған пайыз 
бойынша көлік-әзірлеу шығьшдарын немесе ауытқуды (плюс-ми- 
нус) тиісті шоттарға есептен шығарады. Материалдар түрлері не-



месе топтарының шығьга көлемінде олар бойынша көлік-әзірлеу 
шығындарының немесе ауытқудың (шиос-минус) пайызын табу 
керек болса жэне жегкізушілермен тұрақты байланыс болған 
кезде бухгалтерлік есептің деректері бойымша өткен айлардағы 
пайыздың қолданылуы мүмкін.

Өндіріске есептен шыгарылатын материалдық рссурстардың 
нақты өзіндік құнын №7 БЕС бойынша анықтау мынандай әдіс- 
тердід біреуін қолдану жолымен жүзеге асырылуы мүмкін:

1. Орташа олшемді қүн.
2. Қорларды алғашқы сатып апудың бағасы бойынша бағалау 

әдісі, ФИФО әдісі.
3. Қорларды соңғы сатыгі алудыц бағасы бойынша бағалау 

әдісі, ЛИФО әдісі.
4. Арнайы бірегейлендіру.

Орташа қүн ай басында қолда бар материалдық қүндылыкдар 
меи ай ішінде келіп түскендерінің қүнын материалдық қүнды- 
лықтардың бірлігінің санына болу жолымен есептеледі.

ФИФО -  бүл материалдық қүндылықгарды олардың бастаиқы 
қүны бойынша бағалау әдісі. Мүндай одісте мынадай қағида 
қолданылады:

“Бірінші топтама — кіріске, бірінші болып — шығысқа”, яғни 
материалдық қүндылықтардыц шығыньш оларды сатып алу қүны 
бойынша белгілі бір кезектілікпен бағалайды: алдымен бірін- 
ші сатып алынган топтаманыд бағасы бойынша материалдарды 
шығындарға есептен шығарады, одан кейін -  екіншісін, содан 
кейін — үшіншісін жэне сойтіп жүмсалған материалдардың жал- 
пы саны біткенғе дейін жалғасады. Бағалау тэртібі материалдарды 
жүмсаудың нақты кезектілігіне тәуелді емес.

ЛИФО — бүл материалдық қүндылыкгарды “Соңғы топтама 
-  кіріске, біріншісі -  шыгысқа” қағидасына орай ағымдағы бағалар 
бойынша бағалау әдісі. Материалдық қүндылықтардыц есебі 
соңғы сатып алудың қүны бойынша, одан кейінгісі -  алдыңғысы 
бойынша бағаланады жэне т.б.

Арнайы, жалпылама бірегейлендіру әдісі -  бүл эдіс мате- 
риалдық қүіідылықтардың топтамалық есебін үйымдастыру мүм- 
кін болғаи жағдайларда ғана колданылады. Егер ай соңындағы
1 2 - 3 / 41-07
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қалдықга үшінші, бірінші немесе басқа топтың материалдық құн- 
дылықтарының белгілі бір саны болса, онда материалдық құн- 
дылықтардың шығысын да, қалдығын да аиықтауға болады.
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200S жылғы казан айындағы матсриалдык қундылықтардын 
қолда бары мен қозгалысы

Көрсеткіштер Саны,
дана Бағасы Сомасы

1. 1.10.05 ж. қалдық 1 200 100,00 120 000
2. Қазан айында келіп түскені: 
31.10.05 ж. (1-топтама) 09.10.05 ж. 
(2-топтама) 21. 10. 05 ж. (3-топтама) 
28.10.97 ж. (4-топтама)

300 400 
700 250

110 130 
140 120

33000 52 000 98000 
30000

Кірістің Ж И Ь І Н Ы 1 650 213000
Қалдыкпен біріх; жиыиы 2850 333 000
Ай ішіндегі шыгындар 2 150
1.11.05 ж. қалдық 700

1-әдіс. Орташа өлшемді құн эдісі. Материалдық қүндылықтың 
бір бірлігінің орташа бағасы 333 000/2 850 = 116,84 теңгеге тең.

Ш ыгас 2 15 0  х 1 16,84 = 251 206
1.11.05 ж. қалдық 700 х 116,84 = 81788 теңгеге тең.

2-здіс -  ФИФО:
Ш ығыс:, 1200 х 100 = 120000 

300 x 110 = 33000 
400 х 130 = 52000 
250 х 140 = 35 000

Қалдық:
2150 240000
450х 140 = 63000 
250х 120 = 30000

700 3000

3-әдіс -  ЛИФО: Шығыс:
250 х 120 = 30000 
700 х 140 = 98000 
400 х 130 = 52000



300 х 110 = 33000
500 х 100 = 50000
2150 263000
1.11.05 ж. қалдық 700 х 100 = 70 000 теңгеге тең.

4-әдіс -  Арнайы бірегейлендіру. Біріндй топтаманьщ 100 
дана, төртінші топтаманың 220 дана қалдығы бар екендігі, 210 
— бастапқы қалдық бар екендігі белгілі.

1 11.05 ж. қалдық мынаған тең:
210 дана хЮО = 21 000
100 дана х 100 = 10000
170 дана х 140 = 23800
220 лана х 120 = 26400
700 82 200
ІІІығыс мынаған гең: 333 000 -  82 200 = 250 800
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Корсеткіштер Орташа 
өлшсмді кұн ФИФО ЛИФО Арпайы

бірегсйлендіру
1. Шыгыс 
саны\құны 2 150\251 206 2 150N240 000 2 150X263 000 2 150X250800

2. Қалдық 
саны\қүны 700\81 788 700\93 000 700X70 000 700X82 200

Сатудыд таза қүлы бойынша қорларды бағалау мынадай жаг- 
дайларда жүзеге асырылады:

1. Қорлардың нарықгық қүнының кемуі.
2. Қорларға залал келтіру.
3. Толықтай немесе ішінара ескіру. Қүлның төмендеу мөлшері 

жекелей:
а) нақты заттар үшін;
э) жалғыз заттар тобы үшін;
б) қорлардың бірнеше гобы үшін;
в) коммерциялық қызметтің қандай да бір түріне қатысгы зат- 

тар үшін есептеледі.
Есептеу сонымен қатар кэсіпорынның барлық қорларының 

жалиы қүнының негізінде жузеге асырылуы мүмкін. Қорлардың 
қүнын ішінара есептен шығару нәтижесінде іске асырылмаған



пайдамен байлаиысты ысырапты есепке алу жүргізіледі. Батыс ел- 
дерінде сатудың таза құны (NRV) материалдық құндылықтардың 
шынайы құны анықталатын бағалау әдістерінің бірі больш табыла- 
ды. Оны субъект қүидылықтарын нарықта сата отырып, бүл құнды 
қорларды сату жөніндегі субъект шығындарына түзету жолымен 
алады. Фирмалар қорларды бағалаудың жылдан-жылға пайдала- 
нылатьш эдісін тандап ала алады. Шынайы негіздеме болған кезде 
фирма себептер мен жылдық есепке эсерін баяндай отырып, басқа 
эдісті қолдана бастай алады.

1 1 .3 . Материалдық қорлардың 
қозғалысын есепке алу 

 жөніндегі қужаттама

Материапдық қорлардың қозғалысын есепке алу бойынша 
типтік қүжаггар әзірленген. Оларды уақтылы жазып, дүрыс ресім- 
деу үйлесімді үйымдастыру есеп пен осы қорлардың сақталу, 
эрі дүрыс пайдаланылуына бақылау жасауға мүмкіндік береді. 
Субъекгінің бас бухгалтері дүрыс құжат айналымын, типтік құ- 
жаттардың қолданылуын, әзірленуін үйымдастырып, олардың жа- 
салу, тексеру жэне қабылдау кестесін барлық орыңцаушыларға 
жеткізуге міндетгі. Материалдық қорлардың қозғалысына байла- 
нысты барлық операциялар құжатгармен ресімделеді. Материал- 
дық қүндьшықтар кәсіпорынға, эдетте, жеткізу шарты бойынша 
келіптүседі. Ондажеткізілімніңсаны, сомасы, ассортименті, жиын- 
тықтылығы, сапасы, есептеулер мен жегкізу шартын бүзғаны үшін 
қарастырылған санкциялардың сомасы белгіленеді.

Келіп түсетін материалдық құидылықтардың есептік қүжат- 
тары (шот-фактуралар, төлем талап-тапсырмасы, тауар-көлік жүк 
құжаттары) жабдықтау бөліміне жіберіледі. Жабдықтау бөлімінің 
қызметкерлсрі:

1) осы қүжаттардың деректерін ассортиментке, материалдық 
қүндылықтардың санына, бағаға, тиеп-жөнелту мерзімдері- 
не қатысты жеткізу шаргына сәйкестігін тексеруге;
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2) жеткізушінің есеп айырысу қүжаттарын төлеуге келісім бе- 
руге немесе оларды телеуден бас тартуға;

3)есеп айырысу қүжатгарын келіп түсетін жүісгерді есепке 
алудың №1 нысанындағы журналыида тіркеуге;

4) есеп айырысу қүжаттарын бухгалтерияға табыс етуге жэне 
материалдарды алу жэне сақталатын жеріне дейін жеткізу 
туралы өкілеттігі бар лауазымды тұлғаларға өкім беруге 
міндетгі.

Материалдарды қоймадан алу үшін жеткізушіге немесе көлік 
үйымына жэне өкілетгі түлғаға (сарапшыға, агентке) бухгалтерия- 
да сенімхат (M2 немесе М2А нысанды) беріледі.

М2А нысанын материалдық қүндылықтарды алуын нөмір- 
ленген және тесіп байланған, берілген сенімхатгарды есепке алу 
журналында (M3 нысаны) тіркейтін субъектілер қолданады.

M2 нысанындағы сенімхатгы қолданғал кезде оларды беру 
жэне алу туралы деректер сенімхатгың түбіршегінде тіркеледі 
жэне M3 нысанындағы журнал жүргізілмейді.

Материалдық қүндылықтардың келіп түсуі мыналармен ресім- 
деледі:

1. М4 нысанындағы кіріс ордерімен, субъекхіге жеткізуші- 
лерден немесе тысқары кэсіпорыянан өндеуден келіп түс- 
кен қорларды есегіке алу үшін қолданылады. Кіріс ордерін 
материалды жауапты түлға қорлар қоймаға келіп түскен 
күні 2 дана етіп жасайды.

2. М5 нысанындағы тауар-көлік жүкқұжатын жеткізуші ма- 
териалдық күлдылықтар жеткізушінің қоймасынан авто- 
көлікке орталықтанған түрде жеткізілген жағдайда жазып 
береді (4 дана).

Оның біреуі жүкті жіберушіде қалады.
Екіншісі материалдық қүндылықтарды кіріс ету үшін жүкті 

алушыға беріледі.
Үшіншісі жүкті тасымалдағаны үшін көлік ұйымына шот 

есебінде беріледі.
Төртіншісі жолдама қағазға қоса беріледі.
3. М7 нысанындағы Материалды қабылдау туралы акгі жет- 

кізушілердің жолдама қүжаттарының деректерімен салыстырғанда
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сандық жэне сапалық айыгмашылығы бар қорларды қабылдауды 
ресімдеу үшін қолданылады. Акт сондай-ақ қүжаттарсыз келіп 
түскен материалды қабылдаған кезде жасалады (фактураланбаған 
жеткізілім). Қабылдау комиссиясы материалды-жауапты түлғаның 
жэне жеткізушінің өкілінің немесе мүддесі жоқ үйым өкілінің мін- 
детті түрде қатысуымен актіні 2 дана етіп жасайды. Материалдық 
қүндылықтар қабылданғаннан кейін актілер қоса берілген құ- 
жаттармен (тауар-көлік жүкқүжаты, арнайы құжаттар) бірге бы- 
лай бөлініи беріледі: 1-ші данасын бухгалтерияға, 2-ші данасын 
жабдықгау бөліміне немесе жеткізушіге шағым түсіру үшін зац 
қызметіне береді.

4. Әзірлеу, сақтау жэне өндіру гіроцесінде материалдық құн- 
дылықтардың жетіспеушілігі мен ысырабы туралы акх (М7А ны- 
саны) жасалады. Олар бойынша табиғи кему нормасы белгіленбе- 
ген, әзірлеу, сақтау жэне өндіру процесіндс түрған материалдық 
қорлардың ысырабы анықталған жағдайда қолданылады.

Акт қордың сақталуы үшін жауапкершілікті бөлімшенің есе- 
біғіеп шығаруға жэне олардың құнын кінэлі түлғаның есебінен 
отетуге негіздеме болып табылады. Қүжаттар М7 нысанындағы 
актіге қоса беріледі, 2 данада толтырылады жэне оған комиссия 
мен кінэлі адамдар қол қояды да: 1 данасы бухгалтерияға беріледі,
2-данасы бөлімшеде қалады.

5. Материалдық қүндылыдтардың габиғи кему нормасы ше- 
гіндегі ысырабы туралы акт (М7Б) субъектінің қоймасьша жет- 
кізушілерден немесе тысқары кэсіпорындардан еңделіп түскен 
қорларға нормалар белгіленіп, осы табиғи кему нормасы шегін- 
дегі анықгалған қор ысырабын ресімдеу үшін қолданады. Акт 
М4 иысанындағы кіріс ордеріне қоса беріледі. Материалдық қүн- 
дылықтардың қоймаға қабылданғанын ресімдеген кезде акт 2 да- 
нада жасалады. Біреуі коймаға, екіншісі бухгал герияғ-а беріледі.

6. Жүкқүжазпен ресімделетіндер:
а) материалдық қүндылықтардьщ өңдеуден келіп түсуі;
ә) пайдаланылмаған материалдардың қоймаға қайтарылуы;
б) табыстылықтан материалдардың келіл түсуі.
Кэсіпорынның қоймасынан материалдық қүндылықгар өнім

әзірлеу үшін, эр түрлі шаруашылық мүқтаждықтарына, өңцеу не-
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месе сату үшін сыргқа босатылады. Өндірістегі босату дегеніміз 
-  өнім әзірлеу, жүмысты орындау немесе қызмет көрсету үшін мате- 
риалды босату. Материалдарды цехгың сақгау орындарьша босату 
материалдардың ішкі қозғалысы ретінде қарастырылады. Цехтың 
сақтау орындары жоқ болса, материалдық қүндылықтарды ортапық 
қоймалардан босату ондіріс шығыны больш саналады. Материал- 
дарды өндіріске босатқан кезде белгілі бір талаптар сақталуы тиіс:

1. Өндірістің қажетгі көлеміне белгіленген шығыс норматив- 
геріне сәйкес олар салмағы, көлемі, массасы бойынша жүргізіледі.

2. Босату, әдетте, алдын ала белгіленген лимиттер шегінде 
жүзеге асырылады. Лимиттеу ай басындағы және соңындағы пай- 
даланылмаған цех қорларыныц өтімділігін ескеріп, цехтардың 
ендірістік бағдарламасының көлеміне жүмсалатын материал шы- 
ғыстарының прогрессивтік нормаларына негізделу керек. Ли- 
митгеуді жабдықтау бәлімі немесе жоспарлау (өндірісгік) бөлімі 
жүзеге асырады.

3. Қоймадан материалдарды талап ету қүқы берілетін адам- 
дардың тізімі бас бухгалтермен келісіледі, сондай-ақ олардың 
қоятын қолдарының үлгілері алыиады.

Шығыстар материалдық түрде былайша ресімделеді:
а) №8 нысандағы лимиттік-шектеу картасы өнімді эзірлеу 

кезінде жүйелі түрде түтынылатын қорларды босатуды 
ресімдеу үшін қолданылады. Лимиттік-шектеу каргасын 
жабдықтау бөлімі немесе жоспарлау (өндірістік) бөлімі 
материалдың бір атауына (номенклатуралық нөмір) екі 
дана етіп жасайды. Оның біреуі -  ай басталғанға дейін қор- 
ды түтынатын белімге, екіншісі -  қоймаға немесе цехтың 
(учаскенің) сақтау орньша беріледі. М8 нысаны материал- 
дық қүндылықтарды есептен шығаруға арналған растаушы 
қүжат болын табылады. Осы карта бойынша ондірісте пай- 
даланылмаған қорлардыц (қайтарылуы) есебі жүргізіледі. 
Бұл орайда ешқандай қосымша қүжаггар жасалмайды.

Қорларды шектен тыс босатуға және басқасына алмастыруға 
тек субъект басшысының окімі бойынша рүқсат етіледі.

Лимит пайдаланылып болғаннан кейін лимиттік-шектеу кар- 
талары бухгалтерияға өткізіледі;
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э) материалдарды алмастыруға (қосымша босатуга) арнагіған 
M10 нысанындағы акт талап қорлардың белгіленғен шек- 
ген тыс молшерде босатылуын есепке алуға арналған. 
Олар алмастырылған кезде қорларды қоймадан есептен 
шығаруға негіз болып табылады. Екі данада жасапып, біре- 
уі -алушыға (цехқа, учаскеге), екіишісі -  қоймаға беріледі;

б) материалдарды босачуға (ішкі ауыстыруға) арналган M15A 
нысанындағы жүкқүжаг -  талап қорлардың субъект ішін- 
дегі қозғалысын жэне өз кәсіпорнының басқа аумақтарда 
орналасқан шаруашылықтарына, сондай-ақ езге үйымдарга 
босагылуын есепке алу үшін қолданылады;

в) материалдардың (гауарлардың) бүлінуі, сынуы, сынығы 
туралы М7В нысаньшдағы акт кәсіпорыидағы бөлінудің, 
сынудың нэтижесінде бағасы кемуге немесе есептен шы- 
ғаруға тиісті қорларды есепке алу үшін пайдаланылады. 
Бүліну іуралы актіге комиссия қол қояды. Бір данасы 
бухгалтерияға жіберіледі, өйткені қорлар ысырабын мате- 
риапды-жауапты түлғалардан есептен шығаруға негіздеме 
болып табылады, екінші дапасы -  бөлімшеге жіберіледі;

г) машина құрылысы кәсіпорындарының эзірлеу цехтарын- 
да, тоқыма, аяқ киім жэне өнеркэсіптің басқа салаларында 
пайдаланылатын қамтама карталары.

Қамтама карталарында көрсетілетіндер:
• қойманың нөмірі;
• атауы;
• номенклатуралық номірі;
• саны;
• бағасы;
• қүны;
• шығындар коды.

Қаптау аяқталғаннан кейін картада нақты алынған бүйым- 
дардың саны (жарамдысы жэне ақаулысы), оларға норма бойын- 
ша жэне нақты жұмсалған материал шығындары белгіленеді жэне 
қаптау нэтижесі шығарылады (үнемділік иемесе артық шығьш- 
дылық);
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е) жиынтықтаушьг ведомостар. Материалдардың босатылуын 
тікелей қойма есебінің карточкаларында рссімдеуге бо- 
лады. Мүндай жағдайда материалдарды босачуға шығыс 
құжаггары ресімделмейді.

1 1 .4 . Қоймалардағы және сақтайтын 
орындардағы материалдық 

құндылықтардың есебі

Қойма шаруашылығының жақсы жағдайы тауарлы-мате- 
риалдық қүндылықтардың есебін дұрыс үйымдастырудың маңыз- 
ды шарты больш саналады. Қойманың үй-жайы тұйықталған, да- 
былдамамен, стеллаждың, жәшіктердің, еденшслермен (поддон), 
механизация жабдықтарымен жэне салмақ өлшейтін приборлардың 
қажеггі мөлшерімсн жабдықталуға тиіс.

Қойма ішінде материалдардың эрбір тобы, топшасы мен тү- 
рі белгілі бір жерде сақталуға тиіс. Сақтайтын эрбір жерге мате- 
риалдық затбелгі бекітіледі. Басшының буйрыгымен қоймада жү- 
мыс істейтін материалды жауапты адамдардың тізімі бекітіледі. 
Олармеи материалдық жауапкершілік шарты жасалады. Маге- 
риалдардьщ қоймадағы есебін тікелей осы адамдар жүргізеді. Ма- 
териалдық қүндылықтардың қоймалық есебі үш әдістің біреуімен 
үйымдастырылуы мүмкін.

Бірінші әдіс -  сандық-сомалық есеп эдісі. Осы эдіс негізі- 
иен қорлар номенклатурасы кішігірім, шағын кәсіпорындарда 
жүргізілсді. Бүл орайда қоймада жэне бухгалтерияда материал- 
дық құндылықтардың эрбір номенклатуралық нөміріне сағщық- 
сомалық есептің карточкалары ашылады. Материалдық қорлар- 
дың қозғалысы жөиіндегі қужаттың эрбір дерегі карточкаға жа- 
зылады. Ай соңында карточкалардың жиыны шығарылып, олар 
жылдық, сорггық, айналымдық ведомосқа кошіріледі. Мүндай 
эдіс кезінде қосарланған есеп жүргізіледі. Ол өте кең ауқымды 
және тапдамалық есептегі жазулар санын арттырады.
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Екінші эдіс -  сальдольщ (жедел-бухгалтерлік) эдіс. Мате- 
риалдық қүндылықтардың есебін қойма меңгсрушісі жүргізеді. 
1 қаңтарда бухгалтерия материалдардың қоймадағы есебінің М 17 
нысандагы карточкаларын ашады. Мүндай эрбір номенклатуралық 
нөмірге 1 каңтардағы қалдық сандық өлшеммен енгізіледі. Кар- 
точкалар тізілім бойынша қойма меңгерушісіне беріледі, ол келіп 
түскен материалдық қүндылықтарға кіріс қүжатын толтырады 
жэне шығыс құжаттарына сәйкес оларды босатады. Бүл ретте ол 
кіріс пен шығысты карточкада натуралдық керсеткішпен бөліп 
көрсетіп, эрбір жазба операциясынан кейін қалдығын шығарады. 
Осыпдай тэртіппсн материалдық қүндылықтардың қоймадагы 
күн сайынғы ссебі жүргізіледі. Қойма есебі карточкаларының 
жүргізілуін бухгалгерия қадағалайды. Оньщ қызметкерлері ап- 
тасына немесе он күиде кем дегенде бір рет тікелей қоймада 
қойма меңгерушісінің қатысуымен қойма операциялары бойынша 
бастапқы қүжаттар мен карточкалардағы жазудың мерзімділігі мен 
дүрыстығын тексеруді жүзеге асыруга міндетгі. Операциялардың 
жазылуы мен калдықтардьщ шыгарылуын тексеруді бухгалтерия 
қызметкері M17 ыысанының тиісті бағанына қолын қою арқылы 
растайды. Тексеру қойма меңгерушісінің бухгалтерияға бастапқы 
құжатгарды табыс етуімен үштасады. Өткізілетіи қүжаттардың де- 
рекгері Ml 8 пысанындағы қүжаттарды қабылдау-өткізу тізіліміне 
енгізіледі, бүл жерде олардың нөмірі меп саны көрсетіледі. Тізілім 
қүжаттарды қоса отырып, бір данада жасалады. Егер қоймалар 
кеңсе-жайдан (офистен) алыс жерде болса, онда карточкалардың 
дұрыс толтырылуына бақылау орталық бухгалтерияда жүзеге асы- 
рылады. Мүндай жағдайда қойма меңгерушісі белгіленген мср- 
зімде ай соңындағы материалдардың қалдық ведомосын екі дана 
етіп жасап, бухгалтерияға өткізеді. Ведомос саидық өлшеммен 
есепті айда қозғалысқа түскен магериалдар бойынша ғана жасала- 
ды. Ведомоска цех (учаске) бастығы қол қояды жэне қүжаттарды 
ресімдеу дүрыстығы тексерілгеннен кейін, оның бір данасы ес- 
кертулерімен бірге қоймаға қайтарылады. Материалдарының но- 
менклатурасы кішігірім қоймаларда карточканьщ ориына сортгық 
есеп кітабын жүргізуге рүқсат етіледі. Ай соңында бухгалтерия-
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дан материалдардың калдық есебінің кітабы (қалдықтарды есеп- 
ке алудың М20 нысанындағы ведомосы) қоймаға беріледі. Қойма 
меңгерушісі оған материалдар есебі карточкасынан қалдықтарды 
көшіреді. Бұдан кейін жинақтау жэне жалпы кітап бойыиша ма- 
гериалдық құндылықгың есептік тоіггары бойынша жиынын есеп- 
тен шығару үшін бухгалтерияға қайтарылады. Бүл эдіс кезінде:

• бухесеп жедел есепке негізделеді жэне онымен тығыз бай- 
ланысты;

• қоймадағы жэне бухгалтериядағы есепті жедел салыстыру, 
демек есепті айда жіберілген қателіктерді жою мүмкіндігі 
туындайды;

• есептік бағаларды қолдану ай сайын қорлардыц орташа 
құнын анықтау жоніндегі қиын жұмыстарды жояды.

Бүл түғендеу жүргізуді жеңілдетеді жэне есептің жедел функ- 
цияларын күшейтеді, қркатгарды өңдеу және есептік тіркелім- 
дердің жағдайын жақсарту бойынша компыотерлік техниканы 
қолдану мүмкіндігін кецейтеді. Қорлардың талдамалы есебінің 
синтетикалық есептен қалуына жол берілмейді. Сальдолық әдіске 
тэн қасиет -  қорлардың сандық есебі тек қоймада жүргізіледі, ал 
бухгалтерияда қорлар сомалық олшеммен сақгалатын жері бойын- 
ша жэғіс эрбір шот немесе қорлар тобы бойынша ескеріледі.

Үшінші эдіс -  материалдық есеп берулер эдісі. Қойма меңге- 
рушісі (қүрылыс учаскесінің бастығы, прораб, шебер) қоймада 
(учаскеде) саиақта түрған материалдардың барлык номенклату- 
расы бойыніиа M19A нысанындағы материалдық есепті ай сайын 
жасайды. Есеп беруде 1300 (сақтаулы қорлар) — бөлімінің шоттары 
бойынша ай басындағы қалдық, кіріс, шығыс және ай соңындағы 
калдық келтіріледі. Өткен айдыңмагериалдықесептемесінен есепті 
айдың басына көшіреді, содан кейін түсімдер мен шығыстар тура- 
лы алғашқы құжаттардың алдын ала топтастырылған деректерініц 
негізінде материалдық-жауапты адамдар кірісті түсім көздері 
бойынша, ал шығысты -  материалдардың пайдалану бағыты 
бойынша толтырады. Материалдардың ай соңывдағы қалдығы 
есептеу жолымен аныкталады. Алғашқы қүжаттары қоса берілген 
материалдық есептемеге оны жасаушы қол қояды жэне есепті ай- 
дан кейінгі айдыц 3-күнінен кешіктірместен (немесе кестеге сэйкес
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айдыц күпі) бухгалтерияға тапсырылады. Онда оны жасаудың 
дұрыстығы текссріледі, кірістелген, берілген жэне жүмсалған мате- 
риалдардың саны бухғалтериядагы деректермен салыстырылады.

1 1 .5 . Материалдық құндылықтардьщ 
бухгалтериядағы есебі

Қоймадан тізілім бойынша келігг түсксн құжаггар алдыи апа 
жинақталғаннан кейін таксалауға беріледі. Таксапаудан кейін 
қүжат деректері кэсіпорында бслгіленгеп есептік топтар бойын- 
ша (орман материалдары, темір жэне т.б.) топтастырылады. 1300 
жэне 1330 (тауарлар) -  бөлімшелердің шоггары бойышла тауар- 
лы-материалдық қүндылықтардың кірісі мен шыгысы бойынша 
жүретін, материалдардың талдамалы есебінің жимақтаушы ведо- 
моста әрбір топ бойынша сомалық өлшеммен кәрсетіледі:

а) еткен айдағы ведомоста алынған ай басьшдағы қалдық;
э) қүжаттарды өткізу тізілімінен ай ішіндегі топ бойынша та- 

уарлы-материалдық қүлдылықтардың кірісі;
б) күлсатгарды еткізу тізілімінеы ай ішіндегі топ бойынша та- 

уарлы-материалдық К-үидылыкгардың шығысы;
в) есептеу жолымен анықталған ай соңындағы қалдық.

Жииақтау ведомосы бзтсгалтерия менқойма есебініңдеректерін
салыстыру үшін пайдаланылады. Қойма есебі материалдардың 
талдамалы ссебі карточкаларында және қалдықтар кітабында 
жүргізіледі. Қалдықтар туралы деректер сәйкес келу керек, ойткені 
қоймадағы жазулар (қалдықтар кітабы мен жинақтау ведомосы) бір 
ғана қүжаггардың негізінде жүргізілгсн. Бухгалтерияда жинақтау 
ведомосының (сальдолық одіс кезінде) немесе материалдық жа- 
уапты адамдардьщ материапдық қүндылықтардың қалдығы мен 
қозгалысы туралы есептемесінің пегізінде “Матсриалдардың ақ- 
шалай өлшемдегі қозғалысы” деген №10 ведомосы жасалады. 
№10 ведомосы талдамалы есептің деректерін материалдық қүнды- 
лықтардың талдамалы есебінің көрсеткіштерімеи үштастыруға 
арналған. Келіп түскен материалдық күндылықгардың қүиы жи-
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иақтамапы шоттардың немесе ссепгік топтардьщ кесімінде есеп- 
тік бағалар бойынша келтіріледі. Сонымен бірге всдомоста сатып 
алынған материалдық қу.ндылықтардың нақты құныньщ олардың 
есептік багасы бойынша құнынан ауытқуының сссбі жургізіледі. 
№10 ведомос материалдар шығыстарын шығыстың бағыты бойын- 
ша бөлуге қызмет етеді. №10 ведомос бірнеше бөлімнен тұрады: 
1 -болім нақты өзіндік қүн бойынша жиынтық деректер мен ай ішін- 
де келіп гүскен материалдардыц есептік қүнын көрсетуге арналған. 
Бүл деректер эр түрлі журнал-ордерлерден (№6, №10, №3, №7, 
№1 жэне т.б.) көшіріледі. Мүнда жүктерді жеткізу жөніндегі 
шығыидарды, гиеп-түсіру жүмыстарының шығынын, теміржол 
алымдарына төлсмді жэне материалдарды сатып алу құнынан 
тыс жүмсаліан басқа ілығындарды қоса алғанда, магериалдық 
қүндылықтарды сатьш алуға жәпе әзірлеуге жүмсшнан шығындар 
ескеріледі. Дэл осы бөлімге ведомостың басқа белімдсрінен 
алынгаи, материалдық күлдылықтардың нақты өзіндік қүны жэне 
ай басыидағы есептік бағасы бойынша қалдығын жазады. Оған ай 
ішінде келіп түскен материалдардың қүны қосылады. Одан кейін 
нақгы қүнның есеатік баға бойынша қүннан ауыткуының сома- 
сы мен пайызы анықталады. Ауыгқулар сомасы дегеніміз осы 
көрсегкіштср арасындағы айырмасы, ауытку пайызы -  бүл ауытқу 
сомасының материалдардың есептік күлға қатыиасы. Ауытку “+” 
немесе ” таңбасымен болуы мүмкін.

№10 ведомостыц екінші жэне одан ксйінгі бөлімдері материал- 
дық қүлдылықтарды сақталу жері (қоймалар, учаскелер) бойынша 
кірісін, шығысын және калдыгын ақшалай өлшеммеи корсетуге 
арналған. Бүл дерсктер материалдық есеп берудің сальдолық 
жинактаушы ведомостарының неғізінде толтырылады, ал оларда 
-  материалдық қупдылықтардың қозғалысы іМен қалдығы есептік 
бағамен келтірілген. Тап осы жерде олардың нақты езіндік қүны, 
сондай-ақ материалдық есептен шығарылған тиісті баланстық 
шоттарға есептен шығарылуға тиіс ауытқу сомаларының бөлінуі 
кслтіріледі. Материалдардыц толық нақты озіндік қүлы есептік 
бағалар мен ауыгқулар бойынша материалдар күнының сома- 
сы регінде аиықталады. Ауытқуларды белу мынадай тәртіппен 
жүргізіледі:



1. Есепті кезеңнің соңындағы материалдық қүндылықтар қал- 
дығының есептік құнына қатысты ауытқулар сомасы анық- 
талады.

2. Қалған сома есептік бағапары бойынша материалдар есеп- 
тен шығарылған баланстық шоттар бойынша ведомостің 
басқа бөлімдерінде бөлінеді:
а) 7470-шотқа — есептелген пайызбен;
э) 8011-шотқа- эдетте, қалған сома.

Егер 8031-шотқа көитеген материалдар есептен шыгарылатын 
болса, онда ауытқудың сомасы есептік бағасы бойынша ағымдағы 
айда осы шотқа есептен шығарылган материалдар қүнын № 10 
ведомосте өткен айда корсетілген, сол айда қолданылған ауытқу 
пайызын кобейту жолымен анықталады. Көптеген материап- 
дар жұмсап (асфальт-битум өндірісі, карьерлер, конструкциялар 
мен бүйымдар әзірлейтін цехтар), үлкен көлемді өнім эзірлейтін 
кемекші қосалқы өндірістері бар субъектілер ауытқуды 8031- 
шотқа кошіреді. Барлық қалған шогтарға (8031, 7210) ауытқулар 
есептен шығарылмайды.

Жүкті қабылдаған кезде жетіспеушілік анықгалатын болса, 
онда шығын сомасы акт негізінде Д-т 1280 К-т 3310 болып жа- 
зылады. Бүл орайда “Г” бағанында (кіріс құжаты) актінің нөмірі 
керсетіледі. Егер материалдьщ күндылықтардың жетіспеушілігі 
шотты төлеуге келіскенге дейін анықталса, онда шағым сома- 
сын шотты төлеуге келіскен сомадан кемітеді. Мүндай жағдайда 
жеткізушіге шағым жасау жөніндегі операциялар №6 журнал-ор- 
дерде корсетілмейді. Есепті айда келіп түскен, фактураланбаған 
материалдық қүндылыкгар фактураланғандарға үқсас түрде №6 
журнал-ордерде эрбір жеткізілім бойынша жекелей көрсетіледі. 
Жүкті қабылдауға арналған акті фактураланбаған жеткізілімдерді 
№6 журнал-ордерге жазуға негіздеме болып табылады. Бүл орайда 
“А” жэне “Б” бағандарында тіркеу нөмірі мен шот нөмірінің орны- 
на “Н” эрпін эрбір осындай жеткізілім бойынша қойып шығады.

1300-бөлімшенің дебеттелетіи шоттарының бағандарында 
нақты қүнның орнына есептік бағасы бойынша келіп түскен 
материалдық қүндылықтардың қүньш жазады. Бұл орайда шот- 
тың сомасы бөлімінде “Н” эрпімен көрсетіледі. Бүрын фак-

190 Қаржылық ес е п



тураланбаған ретінде қабылданғаи материалдық қүндылықтарга 
шотгар келіп түскенде есептік қүны бойынша материалдық қүн- 
дылықтарды есепке алу женіндегі дебеттік шоттардың баған- 
дарына жазылған сомалар сторно (түзетпе) жазу жасалынады, 
ал алынған шоттардың негізінде қарапайым жеткізілімді есепке 
алуға қабылданған тәртіппен жазуларды жүргізеді. Сторнолық 
жазуларды фактураланбаған жеткізілімдерге келіп түскен шот- 
тар бойынша жазулармен бір мезгілде жүргізеді. №6 журнал-ор- 
дерде толем мен есептен шығарудың сомасы эрбір шот бойынша 
жекелей жазылады. Төлем мен есептен шығаруды материалдық 
құндылықтардың келіп түсуі, жұмыстар мен қызметгердің қа- 
былдадуы туралы деректер жазылатын жолдар бойынша, яғпи 
жеткізушілерге немесе мердігерлерге толеуге тиісті сомалар 
керсетілетін жерлерде көрініс табады. Шоттар материалдық 
қүндылықтар келіп түскенге дейін төленетін жағдайда шоттар 
бойынша сома тиісті тіркелімдердің Д-т 1610 немесе 2180 бойын- 
ша керсетеді. Егер бүрын жолдағы құндылықтар деп ескерілген 
материалдық қүндылықтар шоттар төленген айда келіп түссе, 
олардың қүны жай тәртіппен корсетіледі. Ай аяқталғаннан кейін 
№6 журнал-ордер жабылады, К-т 3310 бойынша жиыны кор- 
респонденцияланатын шоттар бойынша есептеліп шығарылады 
жэне бас кітапқа көшіріледі,

1 1 .6 . Материалдардың өндірістегі 
жұмсалуына бақылау жасау әдістері

Материалдардың өндірістегі жүмсалуына алдын апа жэне ке- 
зекті бақылаулар жүзеге асырылады. Алдын ала бақылау кезінде 
материалдарды өндіріске босату әзірленген лимиттер бойынша 
жүзеге асырылады. Есепті айға материалдар шығысының ли- 
мигі материалдардың жекелеген түрлері бойынша белгіленген 
шығыс нормасын орындалған жүмыстардың жоспарлы көлеміне 
көбейғу жолымен анықталады. Бүл орайда лимитгік-шектеу кар- 
тасы толтырылады. Материалдарды шектен тыс босату немесе
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материалдың бір түрін басқасына алмастыру жеке қүжатпен, 
ягни жүкқүжатпеи ресімделеді.

Материалдардың өндірісте пайдаланылуын одан эрі бақылау 
үшін мынадай эдістер колданылады:

1. Нормадан ауытқуды ресімдеу қүжаты.
2. Топгамалар бойынша қаптау есебі.
3. Инвентарлық әдіс.
1-әдіс. Бүл эдіс кезінде, яғни материалдардың бір түрін бас- 

қасына алмастыру жэне материалдарды нормадан тыс босату 
нэтижесінде туындаған норма ауыткулары дабылдама қүжатпен 
(қызыл сызыкпен) ресімделуі тиіс.

2-әдіс. Қапталатын магериалдардың эрбір топтама бойынша 
ауытқуын анықтау үшін қаптама картасы ашылады. Онда жұмыс 
орындарына берілген материалдардың саны, дайын бұйымдардың 
норма бойынша жэне нақты шығуы көрсетіледі. Бүл есепті өн- 
дірістік шебер-нүсқаушылар немесе жоспарлы-диспетчерлік бюро 
жүзеге асырады.

3-әдіс. Бүл әдістің мэні мынада: ендіріске босатылған мате- 
риалдардың саны мен қүны бастапқы құжаттардың негізінде 
1310-1317-шоттардың кредитінен 8011, 8031, 8041, 7210, 7110- 
шоттардың дебетіне есептеи шығарылады. Ай соңында түгендеу 
жүргізу жолымен өндірісте қолданылмаған материалдардың саны 
анықгалады. Қалдықтардың саны мен қүны өндіріс шотынан стор- 
но (түзетпе) жазу жасалынады.

Мысалы: Д-т 8011 К-т 1310— 10,0.
Түгендеу нәтижесі бойынша шикізаттың пайдаланылмаған 

қалдығы 3 820 теңге қүрады.
Д-т 8011 К-т 1310-3820.
Қүрылыста кезекті бақылау М29 нысанындагы “Өңцірістік 

нормалармен салыстырғандағы негізгі материапдардың шығысы 
туралы есеп берудің” деректері бойынша жүзегс асырылады.

Жүмсалған материалдардың М29 нысанындағы есеп беруде 
көрсетілген саны жүмсалган материалдардың M l9 нысанындағы 
материалдық есеп берулерде келтірілген санына сәйкес келуі 
тиіс.
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1 1 .7 . Тауарлы-материалдық 
қундылықтарды түгендеу

Түгендеу -  бүл меншіктің сақталуын, материалдық қүнды- 
лықтардьщ сапалы күйін, олардың қоймалық жэне бухгалтерлік есе- 
бін жүргізуді қамтамасыз ететін бақылау әдістерінің бірі. Оны мен- 
шік нысанына, қызметтүріне жэне жүмыс режиміне қарамастан бар- 
лық шаруашылық субъектілері жүргізеді. Қүралдардың жағдайьш 
жылдық есеп беруде (есепті жылдың 10 қазанынан кейін) объектив- 
ті түрде керсету үшін жылына кем дегенде бір per жүргізеді. Бүған 
қоса, оны материалдықжауаптытүлғаауысқан кезде істі қабылдаған 
күні, қүндылықгардың үрлау, бүліну фактілері белгілі болғаида, 
өрт жэне табиғи апатгардан кейін жүргізіледі. Түгендеудің негізгі 
мақсаты -  тауарлы-материалдық қүндылықтардьщ нақгы қолда ба- 
рын натуралды (нақты) жэне қүндық өлшемдермен айқьшдау. Тү- 
гендеу процесінде: тауарлы-материалдық қүндылықтардьщ сақга- 
луын; олардыц сақталуының, босатылуының, салмақ жэне өлшем 
құрал-саймандарының жагдайының дұрыстығы; тауарлы-матерцал- 
дық қорлардың қозгалысы есебін жүргізудің тэртібі тексеріледі.

Түгеңцеу тексерудің көлеміне қарай жалпылама жэне талда- 
малы, уақытына қарай -  уақтылы жэне аяқасты болып бблінеДі. 
Кэсіпорынның басшысы, оның орынбасары немесе бас бухгалтері 
түгендеуді үйымдастырады жэне оның жүргізілуіне басшылық 
жасайды. Басшының бүйрығымен тағайындалган өкілетгі адам- 
дардан түратын комиссия түгендеу жүргізу жөніндегі жүмысты 
жүзеге асырады. Тауарлы-материалдық қүндылықтардың нақты 
қолда барын тексеруді бастаганға дейін түгендеу комиссиясы:

1) тауарлы-материалдық қүндылықгар сақталатьш қосалқы 
үй-жайларды, жертөлелерді жэне жеке кіріп-шығатын жері 
бар басқа да орындарды пломбалауға;

2)барлық салмақ өлшеу құралдарының дұрыстығын жэне 
оларды таңбалау мерзімдерін сақгауды тексеруге;

3)түгеңдеу сәтінде кіріс және шығыс құжатгарының инвен- 
тарлық тізілімінің немесе тауарлы-материалдық қүндылық- 
тардың қозғалысы туралы есептемелердің соңғыларьш алуға;

4)түгендеу басталғаи кезде барлық кіріс жэне шығыс құ- 
жаттарының бухгалтерияга тапсырылғандыгын, келіп түс-
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кен барлық тауарлы-материалдық қундылықтар кіріске 
алынғандығын, ал шығарылгандары шығысқа есептен шы- 
ғарылғандығын растайтын колхатты материалдық жауапты 
тұлғадан алуға міңдетгі.

Тұгендеуді жүргізу сәтінде бухгалтерияда “Қоймалар, учаске- 
лер бойынша тауарлы-материалдық құндьшықтардың инвентар- 
лық тізілімі” (ИГІВ. №3 нысаны) жасалады. Түгендеуді комиссия- 
ның тек толық қүрамымен материалдық-жауапты адамның қаты- 
суымен жүргізеді. Материалдардың бар-жоғы міндетгі түрде сал- 
мақ өлшеу жэне шамалау жолдарымен анықталады. Фабрикалық 
қапгамада тұрған қүндылықтардың саны қүжаттар бойынша мін- 
детті түрде тексерумен анықталады.

Төгілгіш жэне жамылғыш материалдарды шамалау жэне есеп- 
теу негізінде анықтайды. Шамалау жэне есептеу актілері тізілім- 
ге қоса беріледі. Өлшеудің магериалдық бірлігініц атауы есепте 
қабылданған түрғылармен беріледі. Тізілімге комиссия қол қояды. 
Субъектіге тиесілі емес материалдьщ қүндылықтарға жеке тізілім 
жасалады. Жауапты сақгауға қабылданған тауарлы-құндылықтар 
бойынша ИНВ. №5 нысаны, ал есептік деректерден ауытқуы анық- 
талған құндылықтар бойынша “Түгендеу нэтижесі бойынша са- 
лыстыру ведомосі” (ИНВ. №19 нысаны) жасалады.

Тауарлы-материалдық қүндылықтардьщ артықшылығы мен 
кемшілігінің қүнын бағалауымен бірге есептік тіркелімдерде кел- 
тіріледі. Тауарлы-материалдық қүндылықтарды сақтау кезінде- 
гі барлық кемшіліктер мен артықшылықтар бойыпша, сондай-ақ 
ысыраптар бойынша материалды жауапты адамның жазбаша 
түсініктемесі беріледі. Бүл түсініктемелер түгендеу нэтюкелері 
бойынша шешім қабылдаған кезде мүқият текссріледі.

Жүмысты түгендеу комиссиясыньщ отырысы хаттамамен ре- 
сімделеді, оида қойма шаруашылығының жағдайын инвеитарлық 
тексерунэтижесіжәнетауарлы-материалдыққорлардыңсақталуын 
қамтамасыз ету жағдайы көрсетіледі.

Тауарлы-матсриалдық қүндылықгардьщ бүліну себептері, пай- 
даланылмайтын және жарамсыздарыньщ қалыптасуының себеп- 
тері келтіріледі, оған кінэлі адамдар көрсетіледі, сондай-ақ қоры- 
тынды жасалып, анықталған кемшіліктерді жою жөніндегі ұсыныс- 
тар жасалады.
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ:

/. Негһгі өндірістің ңажеттіліктері ушіп қоймадип шикізаттар 
мен материалдар босатылган кезде қандай бухгалтерлік жазба жа- 
салады?

1) Д-т 13101 К-т 8010;
2) Д-т 8010 К-т 1310;
3) Д-т 7010 К-т 1310;
4) Д- 8011 К-т 1310;
5) Д-т 8010 К-т 8011.

2. Шаруашылық операциясып қандай бухгалтерлік жазбамен кор- 
сеткен жон: “Сатылган онімнің нацты очіндік қупы есептен шыга- 
рылды ”?

1) Д-т 7010 К-т 1320;
2) Д-т 7210 К-т 1320;
3) Д-т 1320 К-т 8010;
4) Д-т 1320 К-т 6280;
5) Д-т 1340 К-т 1320.

3. Шаруашылық операциясын қанбай бухгаптерлік жазбамен кор- 
сеткен жон: “Сатып алынган тауарлар уіиін усынылгап № 10 іиот 
акцептелді”?

1) Д-т 1330 К-т 3130;
2) Д-т 3130 К-1330;
3) Д-т 1330 К-т 3310;
4) Д-т 3310 К-т 1330;
5) Д-т 1330 К-т 1010.

4. Д-т 1315 К-т 1010 бухгалтерлік жазбасы нені білдіреді?
1) материалдар сатьіп алуды;
2) отын сатып алуды;
3) цолма-цол ақгиага басца да мсітериалдар сатып сілуды;
4) цолма-цоп (щшага материалдар сатып алуды;
5) қолма-қол ацшасыз басқа да материалдар сатып ачуды.

5. Шаруашылық операциясын қшідай бухгалтерлік жазбамеи кор- 
сеткеп жоп: “Жонелтілген материалдар уіиін есеп айырысу шотына 
ақша тусті”?



1)Д-т 1210 К-т 3130;
2) Д-т 3130 К-т 1210;
3) Д-т ЗЗЮК-т 1040;
4) Д-т 1040 К-т 1210;
5) Д-т 1210 К-т 1040.

6. Шаруашыльщ операциясып қандай бухгалтерлік жазбамен көр- 
сеткеи жон: “Дайын опім кірістелді”?

1) Д-т 8010 К-т 1320;
2) Д-т 1320 К-т 6280:
3) Д-т 1040 К-т 1320;
4) Д-т 1320 К-т 1040;
5) Д-т 1320 К-т 8010.

7. Шаруашылық операциясын қандай бухгалтерлік жазбамеп кор- 
сеткен жоп: “Жопелтілген материалдар үіиін есеп айырысу шотыпа 
ақіиа түсті”?

1) Д-т 1040 К-т 3310;
2) Д-т 3310 К-т 1040;
3) Д-т 1040 К-т 1210;
4) Д-т 1210 К-т 1040;
5) Д-т 1010 К-т 1210.

8. Шаруашылық операциясын қандай бухгалтерлік жазбамен көр- 
( еткен жон: “Өнімдер опдіругематериалдар босатылды”?

1) Д-т 8011 К-т 1310;
2) Д-т 1310 К-т 8011;
3) Д-т 1315 К-т 8010;
4) Д-т 8010 К-т 1315;
5) Д-т 8030 К-т 1310.

10. Шаруашылық операциясыи қандай бухгалтерлік жазбамен кор- 
сеткен жөн: “Түгеидеу кезінде анықпіилган өнімдер артыңшылыгы 
кірістелді”?

1) Д-т 1040 К-т 6280;
2) Д-т 1320 К-т 6280:
3) Д-т 6280 К-т 1320;
4) Д-т 7210 К-т 1320;
5) Д-т 1320 К-т 8010.
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11. Шаруашьиық операциясын цаидай бухгалтерлік жазбамен көр- 
сеткен жоп: “Келіп түскен материалдар бойышча ҚҚС ескерілді”?

1)Д-т 1320 К-т 3310;
2) Д-т 1310 К-т 3350;
3) Д-т 1420 К-т 3310;
4) Д-т 8011 К-т 1310;
5) Д-т 8031 К- m l  310.

12. ІІІаруашылық операциясып қапдай бухгилтерлік з/сазбамен кор- 
сеіпкен жөп: “Материалдарды жеткізгені жэне тиеу-түсіру жүмыс- 
ншрын орычдагапы үшін жалақы есептелді”?

1) Д-т 8012 К-т 3350;
2) Д-т 3350 К-т 8012;
3) Д-т 3350 К-т 1010;
4) Д-т 1010 К-т 3350;
5) Д-т 7210 К-т 3350.

13. Шаруашылық операциясын қаидаи бухгалтерлік жазбамен ресш- 
дегеіі жөп: “Материалдар үшін котерме сауда базасыни № 50 шот 
боиынша ақша аударылды”?

1) Д-т 1040 К-т 7210;
2) Д-т 1040 К-т 3310;
3) Д-т 3310 К-т 1040;
4) Д-т 1310 К-т 1040;
5) Д-т 1040 К-т 1310.

14. Шаруаіиылық операциясын қандай бухгалтерлік жазбамен кор- 
сеткен жөн: “Қолма-қол ақшага тауарлар сатып алыпды ”?

1) Д-т 1330 К-т 6280;
2) Д-т 6280 К-т 1040;
3) Д-т ІЗЗОК-т 3310;
4) Д-т 1010 К-т 1330;
5) Д-т 1330 К-т 1010.

15. ІИаруашылық операциясын қаидай бухгалтерлік жазбамен кор- 
сеіпкен жөн: “Түгендеу кезінде анъщталгап тауар артьщшылыгы кі- 
ріске алынды”?

1) Д-т 6280 К-т 1330;
2) Д-т 1330 К-т 6280;
3) Д-т 1330 К-т 1040;
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4) Д-т 1040 К-т 1330;
5) Д-т 1330 К-т 1010.

16. Шаруашылық оперициясып қапдай бухгалтерлік жазбамен квр- 
сеткеч жон: “Сатылган өнімнің нақты озіпдік қуны есептен шыга- 
рылды”?

1) Д-т 7010 К-т 1320;
2) Д-т 1320 К-т 7010;
3) Д-т 1320 К-т 8010;
4) Д-т 1320 К-т 6280;
5) Д-т 6280 К-т 1320.

17. Шаруашылық операциясын қандай бухгалтерлік жазбамен көр- 
сеткеп жон: “Сатып алынган тауарлар ушіи усыпылган № 10 шот 
ащептелді”?

1) Д-т 1330 К-т 1040;
2) Д-т 1040 К-т 1330;
3) Д-т 1330 К-т 3310;
4) Д-т 3310 К-т 1330;
5) Д-т 1320 К-т 3310.

18. Қупы кассадап толенген материалдарды кіріске алу бухгалтерлік 
есептің шоттарында қалай көрсетіледі?

1) Д-т 1010 К-т 1310;
2) Д-т 1310 К-т 1010;
3) Д-т 1320 К-т 1010;
4) Д-т 1010 К-т 1320;
5) Д-т 1310 К-т 3310.

19. Тугепдеу кезінде айқыпдалгап материалдар артықшылыгыи кіріс- 
ке алу бухгалтерлік есептің шоттарында ңалай корсетічеді?

1) Д-т 1310-1317 К-т 1040;
2) Д-т 1040 К-т 1310-1317;
3) Д-т 1310-1317 К-т 6280;
4) Д-т 6280 К-т 1310-1317;
5) Д-т 1310-1317 К-т 3310.

20. Д-т 8031 К-т 1310-1317 бухгалтерлік жчзбасы нені білдіреді?
1) негізгі өндірістің қажеттілігіне материачдар босатылды;
2) цехтъщ ңажеттілігте материачдар босатылды;
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3) әлеуметтік саланыц цажеттілігіне материсиідар босатылды;
4) комекші ондірістің қажеттілігіне материилдар босатылды;
5) әкімшіліктщ цажеттілігіне материалдар басатылды.

21. Еншілес ж эпе т эуелді серіктестіктерден, бірлесіп бақыланатын 
заңды түлгалардап илынгин материалдар бухгалтерлік есептің шот- 
тарыпда қалай корсет іледі?

1) Д-т 1310-1317 К-т 3310;
2) Д-т 1310-1317 К-т 1040;
3) Д-т 3310 К-т 1310-1317;
4) Д-т 1040 К-т 1310-1317;
5) Д-т 1310-1317 К-т 3320, 3330.

22. Күрбелі салымга жүмсалган материалдарды есептеи шыгару бух- 
галтерлік есетпіц шогптирында цалай корсетіледі?

1) Д-т 2930 К-т 1310-1317;
2) Д-т 1310-1317 К-т 2930;
3} Д-т 1310-1317 К-т 3310;
4) Д-т 3310 К-т 1310-1317;
5) Д-т 8011 К-т 1310.

23. Өндіріс ақауына материалдарды есептен шыгару бухгалтерлік 
есептің шоттарътда ңалай корсетіледі?

1) Д-т 2930 К-т 1310-1317;
2) Д-т 1310-1317 К-т 2930;
3) Д-т 7110 К-т 1310;
4) Д-т ІЗІОК-т 7110;
5) Д-т 1310 К-т 1010.

24. Сырт жерге о ц деу  ушін берілген материалдар бухгалтерлік есеп- 
тің шотпшрында ңалай көрсетиіеді?

1) Д-т 1316 К-т 8011;
2) Д-т 8011 К-т 1316;
3) Д-т 1316 К-т 1310,1317;
4) Д-т ІЗІО К-т 3310;
5) Д-т 3310 К-т 1310.

25. Д-т 7470 К-т  1310-1317 бухгалтсрлік жазбасы нені білдіреді?
1) материалдардың жетіспеушілігін;
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2) өцдеудеп алынгаи материалдарды кіріске алуды;
3) өцдеуге берілген материалдарды;
4) сыріща сатылган материалдардың нақты озіндік қупын көрсетеді;
5) материалдарды өцдеу жөніндегі шыгындарды көрсетеді.

26. Д-т 1320 К-т 8010 бухгалтерлік жазбасы непі білдіреді?
1) негізгі цехтар іиыгарган өнімдер пақты озіндік қуны бойыиіиа 

кіріске алынгандыгын;
2) көмекші цехтсір шыгаргст дайып өнімдер нақты өзіндік қуыы 

бойыниіа кіріске алынгандыгын;
3) өзіндік цажеттіліктерге арналган дайып өнімді;
4) жалпы епдірістік мақсаттагы өнімді;
5) жаппы іиаруспиылық мацсаттагы өиімді.

27. Шаруашылық операциясын ңандай бухгалтерлік жазбамен көр- 
сеткен жөн: “Сатып алыиган тауарлар ушін дісеткізушініц иіоты 
акңептелді”?

1) Д-т 1330 К-т 1010;
2)Д-т 1330 К-т 3310;
3) Д-т 3310 К-т 1330;
4) Д-т 1010 К-т 1330;
5) Д-т 1330 К-т 6280.

28. Шаруашылық операциясын ңапдай бухгалтерлік жазбсикен квр- 
свткеп жоп: “Сатып алынгач тиуарлар уіиіп қолма-қол ақша пю- 
леиді”?

1) Д-т 1320 К-т 1010;
2) Д-т 1010 К-т 1320;
3) Д-т 1330 К-т 1010;
4) Д-т 1010 К-т 1330;
5) Д-т 1330 К-т 6280.

29. Басқа заңды және жеке түлгалардан тегіп алыпган тауардың 
кіріске алынуын ңапдай бухгалтерлік жазбамеи корсеткеи жон?

1) Д-т 1320 К-т 8010;
2) Д-т 8010 К-т 1320;
3) Д-т 6280 К-т 1330;
4) Д-т ІЗЗОК-т 6280;
5) Д-т 1330 К-т 6230.
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30. Шаруашмлық операциясын кандай бухгалтерлік жазбамен квр- 
сеткен жоп: “Тауарлар өзіндік қажетшіліктерге жумсалды”?

1)Д-т 7210 К-т 1320;
2) Д-т 7010 К-т 1330;
3) Д-т 1330 К-т 7010;
4) Д-т 1320 К-т 7210;
5) Д-т 7110 К-т 1330.

31. Жаңа онімді игеруге эзірлік жумыстарына байланысты шызын- 
дарга жумсалган материалдарды есвптен іиыгару бухгалтерлік есеп- 
тіц шоттарында қалай көрсетіледі?

1) Д-т 2930 К-т 1310-1317;
2) Д-т 8031 К-т 1310-1317;
3) Д-т 1620 К-т 1310-1317;
4) Д-т 7110 К-т 1317;
5) Д-т 1310-1317 К-т 1620.

32. Д-т 1340 К-т 8010 бухгалтерлік ясазбасыпың мэні қандай?
1) иегізгі өндірістіц эісумысшыларына ецбекке уақытша жарам- 

сыздъщ бойыиша жәрдемақы есептелді;
2) иегізгі өндіріс жумысшыпарынъщ жалақысынан элеуметтік сац- 

таидыруга аударым жасалды;
3) иегізгі вндірістіц жумысіиыларына ецбекке уаңыттиа жарам- 

сыздьщ бойынша жәрдемацы төленді;
4) әлеуметтік сацтандыру органдарыііа оларга тиесілі аударымдар 

сомасы аударылды;
5) ай соцычда көмекиіі өндірістіц аяцталмагаи өндірісі цалдыцта- 

рыііың қүны есептен іиыгарылды.

33. Тауарлы-материалдық қорларды іиыгыстарга есептен іиыгарган 
кезде озіпдік қунды багалаудың тэсілдері қаидай болады?

1) орташа өлиіемді, арнайы бірегейлендіру;
2) ФИФО, ЛИФО;
3) бастащы;
4) тарату;.
5) орташа өлшемді, ариайы бірегейлендіру, ФИФО, ЛИФО.

34. Митериалдарды ФИФО эдісі бойьтша багалау дегеніміз:
1) біріншісі кіріске, бірінші болып шыгысца;
2) соңгы болып кіріске, бірінші бопът иіыгысца;
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3) бірінші болып шыгысқа, бірінші болып кіріске;
4) бірінші болып іиыйысқа, соцгы болып кіріске;
5) бірінші болып кіріске, соцгы болып шыгысца.

35. Арпайы бірегейлендіру әдісі пе үшіп қолдапылады?
1) өзіидік цуиды апыцтау үиіін;
2) біржолгы тапсырыстардыц, арнайы жобалардың өзіндік цүнът 

есептеу уиіін;
3) біржолгы өидірісті немесе іиагыи тізбекті өндірісті есептеу үшін;
4) кэсіпорынныц таза табысын аныцтау үшін;
5) компанияныц маржалық табысын аиыцтау уіиін.

36. Шаруашыльщ операциясы бойынша шоттар корреспондепциясып 
қурыңьіз: “Қурылысқа материалдар босатылды”

1) Д-т 1310 К-т 1010;
2) Д-т 1010 К-т 1310;
3) Д-т 2930 К-т 1310;
4) Д-т 1310 К-т 2930;
5) Д-т 1310 К-т 3310.

37.111аруаіиылық операциясы бойынша шоттар корреспонденциясын 
қурыңыз: “Өндіріске цызмет ету үшін материалдар босатылды”

1) Д-т 1320 К-т 3310;
2) Д-т 3310 К-т 1320;
3) Д-т 1310 К-т 8030;
4) Д-т 8041 К-т 1310;
5) Д-т 8031 К-т 1310.

38. Шаруашычык операциясы бойыпіиа іиоттар корреспондепциясып 
цүрыцыз: “Ақауды тузетугематериалдар босатылды”

1)Д-т 8031 К-т 1310;
2) Д-т 8011 К-т 1310:
3) Д-т 1310 К-т 8011;
4) Д-т 1310 К-т 1010;
5) Д-т 1317 К-т 3310.

39. Шаруашылық операциясы бойынша шоттар корреспопдеициясып 
қурыңыз: “Жалпы шаруаіиылық мацсаттарыпа арпап материалдар 
босатылды”:

1) Д-т 7110 К-т 1317;
2) Д-т 7210 К-т 1310;



3)Д-т 1317 К-т 7110;
4) Д-т 1310 К-т 7210;
5) Д-т 1310 К-т 3310.

40. Шаруашыльщ операциясы бойычша шоттар корреспондеіщия- 
сыч қурыңыз: “Кясіпорыч қызметкерлері болып саналатып есепті 
тулгалардач материалдар алыпды жяче кірістелді”:

1) Д-т 1252 К-т 1310;
2) Д-т ІЗЗОК-т 1252;
3) Д-т 1310 К-т 1250;
4) Д-т 1250 К-т 1310;
5)Д-т ІЗІОК-т 3310.

41. “Жаргылық кипиталга салым ретінде қурылпіайшъишрдач ма- 
териалдар алынды жяче кірістелді” деген шаруашылық операциясы 
бойышиа іиоттар корреспочдечцчясыч қурыңыз:

1) Д-т 1310 К-т 1010;
2) Д-т 1010 К-т 1310;
3) Д-т 1310 К-т 3310;
4) Д-т 5020 К-т 1310;
5) Д-т 1310 К-т 5020,

42. Шаруашъшық операциясы бойышиа шоттар корреспонденциясып 
қурыңыз: “Сатылган материалдар ушін сатып алушылардач тусЫ 
тусті”

1) Д-т 1010,1040 К-т 1210;
2) Д-т 1210 К-т 1010, 1040;
3) Д-т 1310 К-т 1210;
4) Д-т 1210 К-т 1310;
5) Д-т 1310 К-т 3310.

43. Шаруашылық операциясы бойычша іиоттар корреспочдечцчясыч 
қурыңыз: “Жөнелтілгеч дайыч өншчіц чақты озічдік қучы есептеп 
шыгарылды”

1) Д-т 7210 К-т 1330;
2) Д-т 7010 К-т 1320;
3) Д-т 1320 К-т 7010;
4) Д-т 1330 К-т 7210;
5) Д-т 1320К-Ш 7210.
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44. Шаруашылъщ опсрацимсыиа шоттар корреспопденциясын қурыцыз: 
“ТМҚ жетьізу үіиін сатып алушылардан алдын ала аванс алынды”

1) Д-т 1040,1010 К-т 1210;
2) Д-т 1210 К-т 1040, 1010;
3)Д-т 1040,1010 К-т 3510;
4) Д-т 3510 К-т 1040,1010;
5) Д-т 1310 К-т 1010.

45. Ацау деп танылган өнімнен алынган материалдарды пайдалануга 
мүмкіп багасьтен кіріске алу бухгалтерлік есептің іиоттарында 
қалай корсетіледі?

1) Д-т 1315 К-т 8048;
2) Д-т 1315 К-т 8021;
3) Д-т 1315 К-т 8031;
4) Д-т 1315 К-т 8041;
5) Д-т 1315 К-т 8011.

46. Қалдықтарды пайдаланылуы мүмкін багасы бойыниш кіріске алу 
бухгалтерлік есептің шоттарында қалай көрсетіледі?

1) Д-т 1310 К-т 8020;
2) Д-т 1315 К-т 8011-8021, 8031;
3) Д-т 8011-8021, 8031 К-т 1315;
4) Д-т 1315 К-т 6210;
5) Д-т 1317 К-т 8031.

47. Материалдарды эзірлеу кезінде пайди болгаи кредиторларга бере- 
шек бухгалтерлік есептің шоттарыпда қалай корсетіледі?

1) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 1010;
2) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 1070;
3) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 3390;
4) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 3350;
5) Д-т 3390 К-т 1310-1315, 1317.

48. Өндірістегі ақауды түзетуге жүмсалгап материалдарды есептен 
шыгаруды қаидай бухгалтерлік жазбамен корсеткен жон?

1) Д-т 7110 К-т 1310-1315, 1317;
2) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 7110;
3) Д-т 8031 К-т 1310-1315, 1317;
4) Д-т 8048 К-т 1310-13IJ, 1317;
5) Д-т 1620 К-т 1310.



49. Курделі салымга жумсалган материалдарды есептен иіыгару бух- 
галтерлік есетпің шоттарыпда цалай корсетіледі?

1) Д-т 1317 К-т 6280;
2) Д-т 6280 К-т 1317;
3) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 3310;
4)Д-т 7110 К-т 1310-1315, 1317;
5) Д-т 2930 К-т 1310-1315, 1317.

50. Цех қажеттіпігіпе материалдар босату жопіндегі шаруашылық 
операііиясып қапдай бухгалтерлік жазбамен көрссткен жөн?

1) Д-т 7210 К-т 1310;
2) Д-т 1310 К-т 7210;
3)Д-т 8011 К-т 1310;
4) Д-т 1310 К-т 8011;
5) Д-т 1310 К-т 8041.

51. Әлеуметтік сақтандыру органдарыпа берешекті қапдаи бухгал- 
терлік жазбамен көрсеткеп жоп (материалдар есебіне)?

1) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 3350;
2) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 8045;
3) Д-т 8011 К-т 1310-1315, 1317;
4) Д-т 3350 К-т 1310-1315, 1317;
5) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 3540.

52. Жаңи өнімді игеруге эзірлік жүмыстарына байлапысты шыгын- 
дарги жүмсалган материалдарды есептен іиыгару бухгалтерлік есеп- 
тіц шоттарында қалай корсетіледі?

1) Д-т2930 К-т 1310-1315;
2) Д-т 8011 К-т 1310-1315, 1317;
3) Д-т 1620 К-т 1310-1315, 1317;
4) Д-т 7110 К-т 1315;
5) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 1620.

53. Еншілес жәпе тәуелді серіктестіктерден алынган және кіріс- 
телген материалдар бухгалтерлік есептіц іиоттарында қалай кор- 
сетічеді?

1) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 3330;
2) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 1070;
3) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 3540;
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4) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 3320;
5) Д-т 3320 К-т 1310-1315, 1317.

54. Бірпесіп бақьтанатын заңды тулгалардан. алыпган және кіріс- 
телген материалдар бухгалтерлік есептің шоттарыпда қалай көр- 
сетіледі?

1) Д-т 1310 К-т 1010;
2) Д-т 1310-1315,1317 К-т 3350;
3) Д-т 1310 К-т 3310;
4) Д-т 8011 К-т 1310-1315, 1317;
5) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 3330.

55. Шаруаіиылық операциясын қандай бухгалтерлік жазбамеп кор- 
сеткеп жоп: “Сатып алынган материалдар мен оларды сатып алу 
жөніндегі іиыгыстар банктегі ариайы шоттардан төленді”?

1) Д-т 1310-1315, 1317 К-т 1070;
2) Д-т 1310 К-т 8010;
3) Д-т 1310-1315 К-т 6230;
4) Д-т 8011 К-т 1070;
5) Д-т 1070 К-т 1310-1315, 1317.

56. Материалдың қорлардың барлық түрлерінің есебі мына болтше- 
ніц пегізгі, активтік, инвентарлық іиоттарында жургЬіледі:

1) Ю;
2)  20;
3) 30;
4) 50;
5) 64.

57. № 7 БЕС бойыпша опдіріске есептен шыгарылатын материалдық 
ресурстардыц нақты өзіндік кунын апықтау төмендегі эдістердіц 
біреуін цолданумен жузеге асырылады:

1) бастащы цүн әдісі;
2) орташа қүн әдісі;
3) орташа өлиіемді қүн, ФИФО, ЛИФО, арнайы бірегейпендіру әдіс- 

тері;
4) оісою цүны әдісі;
5) агымдагы цун әдісі.
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12-ТАРАУ. АҚША, ЕСЕП АЙЫРЫСУ ЖӘНЕ
---------------------- НЕСИЕ ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ

ЕСЕБ!

1 2 .1 . Ақша қаражаттары мен есеп 
айырысу операцияларын есепке 

алудың міндеттері

І-Іарықтық экономикада кэсіпорындар арасында еңбек құрал- 
дары мен заттарын сатып алу, өнімдерді, жүмыстар мен қыз- 
меттерді сату жөніндегі мәмілелер тұрақты түрде жасалып отыра- 
ды. Есептесу 2 нысанда жүргізіледі:

1. Банк жүйесі арқылы қолма-қол ақшасыз аудару жолымен.
2. Қолма-қол ақшамен төлеу түрінде.
Ақшаларды сақтау жэне қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды 

жүргізу үшін Қазақстан Республикасының банк мекемелері:
1) ҚР Әділет министрлігінде тіркеуден өткен занды түлғалар- 

ға есеп айырысу шоттарын;
2) шетелдік валютадағы қаражаттардьщ колда бары мен қоз- 

ғалысын есепке алу үшін занды тұлғаларга валюталық шот- 
тарды;

3)бюджеттік мекемелерге, олардың бюджеттен тыс қара- 
жатгары бойынша, қоғамдьщ үйымдарға, өндірістік, ком- 
мердиялық қызметпен айналысатын жеке түлғаларға агым- 
дық шотгарды;

4) республикалық бюджетте түрған мекемелерге бюджеттік 
шоттарды;

5) Үлттық банк мекемелеріндегі екінші деңгейдегі банктерге 
корреспонденттік шоггарды ашады.

Касса -  есеп айырысу операцияларын банк арқылы еткізу 
мемлекетгік зацды түлғалардың қаржы-шаруашылық қызме-гіне



бақылау жасауына мүмкіндік береді. Банк субьектінің бюджет- 
пен салықтар мен алымдар бойынша уақтылы есеп айырысуын, 
жеткізушілердің шоттарының уақтылы төленуін бақылап, эр 
түрлі мақсаттар үшін кәсіпорынға қарыз береді жэне олардың 
қайтарылуын қадағалайды. Бапк арқылы қолма-қол ақшасыз ауда- 
ру жолымен телем жасау есеп айырысудың негізгі нысаны болып 
табылады.

Ақша қаражатгарының бір бөлігі қызметкерлермен еңбек- 
ақы бойынша қолма-қол есеп айырысу үшін, қолма қол ақшаға 
қүндьшықтарды сатқаны үшін есеп беретін адамдар пайдалана- 
ды. Мүндай қаражатгар кассада сақталыгі, сол арқылы айналымға 
түседі. Есеп айырьюу операцияларыньщ тиімділігі кебіне ақша 
қаражатгарының бухгалтерлік есебінің жағдайына тәуелді.

Ақша қаражаттарының, есеп айырысулардың және несие 
операцияларының бухгалтерлік есебінің міндеттері:

1. Қолма-қол ақшасыз аудару жолымеи және қолма қол 
ақшамен қажетгі есеп айырысуларды уақтылы жэне дүрыс 
жүргізу.

2. Ақша қаражаттарының қолда бары мен қозғалысын жэне 
есеп айырысу операдияларын есептік тіркелімдерде то- 
лықтай жэне жедел түрде көрсету.

3. Бөлінген лимитгерге, қорларға жэне сметаларға сэйкес ақша 
қаражаттарын мақсаты бойынша жүмсаудың қолданыстағы 
ережелерін сақтау.

4. Белгіленген мерзімдерге ақша қаражатгары мен есеп 
айырысудың жағдайына түгендеуді ұйымдастыру жэне 
жүргізу. Мерзімі кешігетін дебиторлық және кредиторлық 
берешектердің туындауын болдырмаудың мүмкіндіктерін 
іздестіру

5. Кассадагы, есеп айырысу шотындағы және банктегі басқа 
шоттардағы ақшалардың бар-жоғы мен сақгалуына бақылау 
жасау.

6. Есеп айырысу -  төлем тәртібінің сақталуына, материалдық 
қүндылықтар мен қызметтер үшін сомалардың уақтылы 
аударылуына, сондай-ақ несие тәртібінде алынған ақша 
қаражаттарының қайтарылуына бақылау жасау.

2 0 8  Қаржылық есеп
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1 2 .2 . Есеп айырысу шоты 
бойынша операциялар есебі

Уақытша бос ақшаларды сақтау жэне қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысуды жүргізу үшін шаруашылық субъектісі өзі таңдаған 
банкте есеп айырысу шотын ашады.

Есеп айырысу шоты мынадай қүжаттардың негізінде ашылады:
1) шот аіпуға арналған отініш;
2) қойылатын қол мен мертабан белгісінің үлгісі бар карточка;
3)субъектінің салықтык есепке қойылу фактісін растайтын 

салық органының анықтамасы;
4) мемлекетгік тіркеу туралы куэліктің көшірмесі;
5) жарғы мен қүрылтай шартының (егер қүрылтайшылар саны 

1-ден көп болса) көшірмесі.
Есеп айырысу шотын ашқан шаруашылық субъектісі оның 

иесі болып табылады. Ол өзіне берілген қүқықтардың шегінде осы 
шотгағы қаражаггардьщ барлығына иелік жасайды.

Ақшаларды қабылдауды, беруді жэне аударуды банк мынадай 
қүжаттардың негізінде орындайды:

1. Қолма-қол ақшаларды кассадан есеп айырысу шотына 
енгізген кезде қолма-қол ақша салымының мәлімдемесі 
ресімделеді.

2. Әр түрлі мақсаттар үшін кассаға алынғанда -  чек ресімде- 
леді.

3. Басқа субъектілермен есеп айырысқанда төлем тапсырма- 
сы жазылады.

4. Субъект босатылған өнімдердің, орындалған жүмыстар 
мен қызметтердің қүнын сатып алушыдан өндіріп алуға 
тиіс болғанда төлем талап-тапсырмасы жасалады.

5. Шаруашылық істері жөніндегі алқаның (комиссияның) 
бүйрығы, сот органдарының атқарушы қағаздары есеп айы- 
рысу шотынап қаражаггар есептен шығарылатын атқарушы 
құжат болып табылады.

1 4 -  3 / 41-07



Субъектінің шотынан барлық телемдер есеп айырысу құ- 
жатгарыньщ банкке гүсуіне қарай кұнтізбелік кезек тәртібімен 
жүзеге асырылады. Банк төлеуге қабілетсіз деп жариялаған мін- 
деггемелер бойынша төлемдердің кезектілігін банк мекемесінің 
басшылығы белгілейді. Банктер мезгіл-мезгіл немесе күн сайын 
шоттардың иелеріне жүргізілген операциялар туралы хабарлап, 
есепке алуға жэне есептен шығаруға негіз болған қүжаттарды оған 
қоса беріп, оларға есеп айырысу шотынан кешірме беру жолымен 
қүлақтандыру жасайды. Көшірмеде банк кодтайтын, қатаң тұрде 
белгіленген көрсеткіштер болады. Бухгалтер банктен алынған 
көшірмені тексереді, құжаттарды тандап, шотсардың кодын (кор- 
респонденциясын) қояды, ол жекелеген операциялар бойынша 
есептік тіркелімдерге жазу ұшін талдау есебі баптарының кодын 
кояды.

2 10  Қаржылық есен

Банк көшірмесінің үлгісі:

Заңды тұлғаның МФО коды, е/ш №, көшірменін 
бүгінгі * кошірменін жазылған куні күні, соңгы

1 2 3 4 5 6
Опера-
цияньщ

түрі

Әріптестің 
МФО коды

Шот- 
тың № 

(коррес.)

Қужат- 
тьщ №

Дебеті
бойынша
айналым

Крсдиті бойынша 
айналым жэне кір.мс 

сальдо (1-жол)
Бастапқы сальдо, 
шығатын сальдо 

(түпкілікті)
Опсрацияныц

кодтык
белгіленуі

Шартгы эріппен алмастырылагын жазудың мазмұны
Есеп айырысу шотының 

дебеті бойынша
Есеп айырысу шотының крсдиті 

бойынша

01
Сіздін тапсырмадызга 

сайкес есептен шыгарылды
қолға беріліп отырған төлем- 

таисырмасына сэйксс есептелді

02 Твлем талаптары, 
тапсырмалары толенді

Телснген талаптар, тапсырмалар 
бойынша есептелгені

03 Сіздің чек қолма қол 
ақшамсн толенді Қолма-қол ақшамен келіп түсті

04 Сіздегі есеп айырысу чегі 
төлепді

Сіздегі тізілімгс сэйкес есеп 
айырысу чегі келіп түсті
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Кестенің соцы

1 2 3

05
Сіздің өтінішшізге сәйкес 
аккрсдитивті бергені үшіи 

есептен шығарылды

Пайдаланылмаған аккредитивтің 
қалдығы есептелді

06
Қосымшаға сэйкес 

сіздің шсггтан есептен 
шыгарылды. Жеке шотгаы

Қосымшага сэйкес сіздің 
шотқа ссептслді. Жеке шоттан 

кешірмеге

07 Қарызды өтеуге есептен 
шығарылды

Сіздің өтінішіңізге сэйксс бсріл- 
гөн карыздың сомасы сіздіц есеп 

айырысу шотыңызға ессптелді

08
Сіздіц етінішінізге 

сойкес лимиттелген чек 
кітапшасы берілді

Лимиггелген чек кітапшасыньщ 
пайдаланылмаған қалдығы сіздің 

шотқа есептелді

09
Жолдағы сссп айырыеу 

құжапарына арнайы қарыз 
шотгары ретгелді

Жолдағы ессп айырысу 
күжаттарыпа арнайы шодтар мсн 

шоттар ретгелді

10
Алынған қарыз үшін пайыз 

сіздіц шотган есептен 
шығарылды

Банктің көшірмесі есеп айырысу шоты бойынша талдама- 
лы есептің тіркелімін өздігінен алмастырады жэне сонымен 
бірге бухгалтерлік жазулар үшін негіздеме қызметін атқарады. 
Субъектілердің банктегі есеп айырысу шоты кредиторлық бере- 
шекті керсететін пассивтік шот болып табылады. Көшірмеде банк 
ақша қалдығын немесе кредит бойынша оның өсуі, ал дебет бойын- 
ша оның есегітен шығарылуын көрсетеді. Шаруашылық жургізуші 
субъектінің бухгалтериясында керісінше, есеп айырысу шоты 
активтік болып табылады. Ақша қаражаттарының қалдығы мен 
өсуі дебет бойынша, ал кемуі (есептен шығару) кредит бойынша 
көріністабады. Банккөшірмесініңдеректері бойынша есеп айыры- 
су шотындағы ақша қозғалысының есебі 1040-шотта жүргізіледі. 
1040-шот бойынша шаруашылық операциялары:

1. Өнімдер, жүмыстар мен қызметтер шотын сатып алушы- 
лар мен тапсырыс берушілердің төлеу сомасына Д-т 1040 
К-ТІ2Ю.



2. Толеу мерзімі басталғаида вексель берушінің вексельді 
өтеуі Д-т 1040 К-т 1130.

3. Еншілес заңды тұлғалар берешекті отеді Д-т 1040 К-т 1220, 
1230.

4. Жал, займ, қарыздар бойынша алынған % сомасына Д-т 
1040K-T 1270.

5. Дебиторлық берешек өтелді Д-т 1040 К-т 1250, 1280.
6. Аккредитивтердің, лимиттелген чек кітапшаларының пай- 

даланылмаған сомалары есеп айырысу шотына есептелді 
Д-т 1040 К-т 1070.

7. Ақша қаражаттары кассадан есеп айырысу шотына өт- 
кізілді Д-т 1040 К-т 1010.

8. Жарғылық капиталға салым ретінде құрылтайшылардан 
қолма-қол ақшасыз қаражаттары келіп түсті Д-т 1040 К-т 
5020.

9. Алынған несиелер мен займдардың сомасы есеп айырысу 
шотына есептелді Д-т 1040 К-т 3010-3020.

10. Аванс алынды Д-т 1040 К-т 3510.
11. Алдагы кезеңдер есебіне алынған ақы Д-г 1040 К-т 3520.
12. Акцияларға, облигацияларға салымдар жасалды Д-ij 1 ISO- 

2310 К-т 1040.
13. Болашақ кезендер үшін жалдық ақыны төлеу Д-т 1630 К-т 

1040.
14. Аванс берілді (алдын ала телем) Д-г 1610 К-т 1040.
15. Аккредитивке қаражаггар есептелді, чек кітапшасы ашыл- 

ды Д-т 1070 К-т 1040.
16. Чек бойынша есеп айырысу шотынан қолма қол ақшалар 

алынды Д-г 1010 К-т 1040.
17. Займдар мен несиелерді қайтару (өтеу) Д-г 3010-4010 К-т 

1040.
18. Акциялар бойынша дивидендтер төлеу Д-т 3050 К-т 

1040.
19. Бюджетке салықтар аударылды Д-т 3110, 3130, 3190 К-т 

1040.
20. Бюджегген тыс қорларға аударылғаны Д-т 3420 К-т 1040.
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2 1. Еншілес, тәуелді, бірлесіп бақыланатын түлғаяарға, жеткі- 
зушілер мен басқа кредиторларға береіиек отслді Д-т 3320- 
3330, 3310, К-т 1040.

22. Несиелер, қарыздар жалдау шарттары бойынша % төленді 
Д-т 3380 К-т 1040.

23. Айыпп.ұлдарды, өсімақыларды, тұрақсыздық айыптарын 
телеу Д-т 7210 К-т 1040.

1040-шотта керсетілген операцияларды есепке алу үшін №2 
журнал-ордер мен №2 ведомосы көзделген. Олардағы жазулар 
есеп айырысу шоты бойыніла банк кешірмесіпің жэне соларға 
қоса берілетін қүжаттардың негізінде жүргізіледі. Қүжаттар ал- 
дымен эрбір күн үшін жиынтықтарды сомалау арқылы біртектес 
жииақтамалы шоттар бойынша топтастырылады (кірістік және 
шығыстық қүжаттар бөлек-бөлек), содан кейін №2 журнал-ор- 
дерге (1040-шоггың кредиті бойынша) жэне 1040-шоттьщ дебеті 
бойынша №2 ведомосқа жиынтық бір сомамен жазылады.

№2 ведомоста біртектес жинақтамалы шоггар бойынша со- 
маларды жазудан басқа, ай басындағы сальдо көрсетіледі де, ай 
ішіиде есептелген дебеттік жэне крсдиттік айналымдар ескеріліп, 
ай соңындағы қалдық анықталады. №2 журнал-ордер мен №2 ве- 
домос бойынша жиынтық айналымдар мен сальдо ай соңында бас 
кітаптағы 1040-шотқа көшіріледі.

Есеп айырысу шотын жабу оның иесінің өтініші бойынша:
а) есеп айырысу шотын ашу үшін тіпті болмағанда бір ғана 

бөлігінің болмауына (дербес баланстың бар болуы жэне 
т.б.) әкеп соқтырған субъект қызметі сипатының өзгерісі 
кезінде;

э) субъектіні қүрған органньщ шешімі бойынша;
б) 3 ай бойы шотта қозғалыс болмаған кезде жүргізіледі.

Шот жабылған жағдайда, сондай-ақ субъектінің атауы әз-
герген кезде шоттың иесі чек кітапшасын пайдаланылмаған чек- 
терімен қоса банкке қайтаруға, олардың нөмірін көрсетуге жэне 
есеп айырысу шотындағы қаражатгардың қалдығын растауға 
міндетті.
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1 2 .3 . Валюталық шот бойынша 
операциялардың есебі

ІІІаруашылық субъектілері ақша қаражаттарын пайдаланады 
жэне мынадай эр түрлі валіоталарда:

а) үлтгық;
б)еркін айырбасталатын (шетелдік басқа валюгаларға еркін 

және шектеусіз айырбасталатын);
в)тү.йық (айырбасталмайтын) валютада (жақьш шетел мен 

дамушы елдердің үлттық валютапары);
г) клиринг валютасында (қарсылама талаптар мен міндетте- 

мелерді озара есепке алу негізінде қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысуға қатысушылар келіскен валютада) операцкялар 
жасайды.

ҚР Үлттық банкі Басқармасыньщ 1997 жылғы 2 мамырдағы 
№206 қаулысымен бекітілген “Қазақстан Республикасында ва- 
люталық операцияларды жүргізудің ережесіне” сэйкес валюталық 
операцияларды жасау үшін занды жоне жеке түлғалар өкілетті 
банктердің бірінде валюталық шот ашады. Шотгы ашу үшін заңды 
түлғалардың тапсыратыны:

1) Валюталық шотты ашу туралы өтініш,
2)Қүрылтай қүжатгарының нотариалды расталған көшір- 

месі.
3) Өкілетті түлғалардың қойған қолдары мен мөргабан бел- 

гісінің үлгілері;
4) Мемлекеттік тіркеу туралы куэлік.
5) Салық төлеуші ретінде есепке қойғаны туралы салық ор- 

ганының анықтамасы.
Резидент заңды түлғалардың валюталық шотты ашуы, жүргі- 

зуі жэне жабуы «Клиенттердің екінші деңгейдегі банктерде банк 
шоттарын ашу, жүргізу жэне жабу тэртібі туралы» 1997 жылғы 
4 наурыздағы №61 Нүсқаулықта козделген тэртіппен жүргі- 
зшеді.



“Шетелдік валютадағы операциялардың есебі” 9 БЕС-ына 
сэйкес валіотада жасалатын мэмілелер шетелдік валютадағы опе- 
рациялар больш табылады. Мүндай кезде субъект:

1. Мүлікті (тауарлы-материалдық қорларды, негізгі қүрал- 
дарды жэне т.б. айналым активтерін) шетелдік валютаға 
сатып алады немесе сатады.

2. Төленуге нсмесе алынуға тиіс сомасы шетелдік валютада 
белгіленген несиелерді алады немесе береді.

3. Өзгедей жолмен активтерді шетелдік валютаға сатып алады 
немесе сатады, шетелдік валютамеи өзіне міндетгеме алады 
немесе сол міндсттемелер бойьшша валютамен есептеседі.

Валютамен операциялар жоніидегі бухгалтерлік есептегі жа- 
зулар бухгалтерлік есептің шоттарында операция жасалған күнгі 
Үлттық банкгің бағамына қайта есептелген ҚР-ның валютасында 
көрсетілуге тиіс. Бүгаи қоса, валюталық шоттардағы ақша қара- 
жатгарының қозғалысы туралы жэне шетелдік валютадағы басқа 
операциялар бойынша талдамалы шотгағы жазулар, сонымен бірге 
есеп айырысу немесе төлем вашотасында жүргізілуге тиісті.

Шетелдік валютамен есеп айырысу, әдетге, мынадай нысан- 
дарда жүргізіледі:

1)Башсгік аударым -  бүл бір банктің төлем тапсырмасының 
басқа банкке пошта немесе телеграф бойынша салып жібе- 
руімен жүргізілетін есеп айырысу операциясы.

2) Қүжаттамалық инкассо -  бүл импортшыдан (төлеушіден) 
ақша сомасын немесе тауар қүжаттарына қарсы белгілі бір 
мерзімде гөленетіндігін растауды алуға экспортшының 
(кредитордың) өз банкіне берген тапсырмасы.

3)Қүжатгамалық аккредитив -  бүл импортшы-клиентінің 
тапсырмасы негізінде экспортшының пайдасына берілген 
банктік ақшалай міндеттеме.

Валюталық шоттар бойынша операциялар мынадай қүжат- 
тармен ресімделеді:

а) қолма-қол валютаның (түсім, пайдаланылмаған сома, есеп 
беретін сомалар жэне басқалар) келіп түсуі валюталық кіріс 
ордерімен ресімделеді;

э) қолма-қол валютаның берілуі (шығысы) — валюталық шы- 
гыс касса ордерімен (тапсырмамен);
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б)шетелде жүргеп бенефициарға (алуиіыға) валюта қара- 
жатын аудару аударым өтінішімен ресімделеді.

Валюталық шоттар бойынша операциялардың есебі активтік 
1050 -  ’’Ағымдағы корреспонденггік шоттагы шстел валютасы 
“ шотында жүргізіледі. Мүндай шотты ашу жэне сол бойынша 
операциялар жасау ҚР Үлтгық банкі берген алдын ала рұқсаггың 
болуын талап етеді. Бүл орайда шаруашылық субъектісі агалган 
шотгардағы қаражаттардың қалдығы бойынша жэне басқа да 
мәліметтер бойынша есептемепі ҚР Үлттық банкі белгілеген ны- 
санда жэне мерзімде тапсыруға міндетгі. 1050-шоттың дебеті бо- 
йынша бастапқы қалдық, ақша қаражаттарының түсуі жэне соңғы 
қалдық көрсетіледі. 1050-шоттың кредиті бойынша субъектінің 
валюталық шотынан қаражаттардың есептен шығарылуы (ауда- 
рылуы, берілуі) көрініс табады. 1050-шотгыц кредиті бойычша 
операциялар банк көшірмесінің негізінде №2 журнал-ордерге, 
1050-шоттың дебеті бойынша №2 ведомоскс жазылады. Жиынтық 
айналым мен сальдо ай соңында бас кітапқа көшіріледі.

1050 -  шот бойынша шаруашьтлық операциялары.
1. Экспортқа жөнелтілген өнімдер мен керсетілген қызметтер 

үшін шетелдік сатып алушылардан түсім түсті Д-т 1050 
К-т 1210.

2. Әр түрлі шетелдік дебиторлардан берешектің келіп түсуі 
Д-т 1050 К-т 1280.

3. Бүрын берілген аванстардың түсуі (қайтарылуы) Д-т 1050 
К-т 1610.

4. Шетелдік валютадағы шоттан ел ішіндегі валюталық 
шотқа келіп түскені Д-т 1050 К-т 1060.

5. Құрылтайшылардың жарғьшық капиталға салымы шетел- 
дік валютамен түсті Д-т 1050 К-т 5020.

6. Шетелдік валіотамен несие, займ алу Д-т 1050 К-т 3010- 
3540.

7. Шетелдік валкггамен аванс алынғанда Д-г 1050 К-т 3510, 
4410.

8. Шетелдік валютадағы ақша қаражаттары валюталық шотқа 
өткізілді Д-т 1050 К-т 1020.

9. Оң бағамдық айырма Д-т 1050 К-т 6250.
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10. ТМҚ жеткізуге, жұмыс жэне қызмет үшін шетелдік валю- 
гамен берілген аванс (алдын ала төлем) Д-т 1610, 2910 К-т 
1050.

11. Шетелдік валіота аккредитивке есептелді Д-т 1070, К-т 1050;
12. Банктерден қолма-қол шетел валютасын алу Д-т 1020, 

К-т 1050.
13. Несиелер, займдар берешек өтелді (қайтарылды) Д -т3010- 

3540 К-т 1050.
14. Шетелдік жеткізушілердің шотын төлеу Д-т 3310 К-т 1050.
15. Өзге кредиторларға берешектерді отеу Д-т 3390 К-т 1050.
16. Еншілес, тәуелді жэне бірлесіп бақыланатын заңды тұл- 

ғаларға берешекгерді өтеу Д-т 3330-3320 К-т 1050.
17. Теріс бағамдық айырма Д-т 7430 К-т 1050.
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12.4. Бағам айырмасының есебі

Валюта бағамының тербелісі бағам айырмасының туындауы- 
на себепші болады. №9 БЕС-ына сәйкес бағамдық айырма — бүл 
шетелдік валютаның бір ғана бірлігін бағам өзгерісі кезііще бух- 
галтерлік есептің жүйесі мен қаржылық есептемеде көрсету 
нәтижесінде іуындайтын айырма.

Бағамдық айырма туындайтьін жағдайлар: 
а) импорттық операциялар кезінде тауарларды кедендік ресім- 

деу мен жегкізушілермен және мердігерлермен есеп айы- 
рысу жөніндегі дебиторлық немесе кредиторлық берешек- 
терді қосымша бағалау немесе бағасын кеміту жолымен 
олар үшін ақша қаражатгарын аудару күндерінің арасында 
келісімшартгық қүнның үлтгық валютадағы баламасы.

Субъект 2 000 АҚИІ доларына шикізат сатып алған, кедендік 
ресімдеу кү.ғіындағы бағам 1 доллар үшін 75,3 теңге болған кезде 
сомасы 150 600 теңге қүраған Д-т 1310 К-т 3310 -150 600 теңге. 
Төлем күніндегі төлем бағамы -  75,7 теңғе Д-т 3310 К-т 1050 -  
151 400 теңге (2 000 х 75,7). Бағамдық айырма (теріс) Д-т 7430 
К-т 3310 -  800 теңге.



Егер телем күні доллар бағамы 75,15 теңге болса, онда Д-т 
ЗЗЮК-т 1050- 150 000 (2 000 х 75,15). Оңбағамдықайырмабола- 
ды Д-т 3310 К-т 6250 -  00 теңге.

э) экспорггық операциялар кезінде келісімшарттық құнның 
сату күні мен ақша қаражатгарьпшң келіп гүсуі күндерінің 
арасындағы үлттық валготаның баламасы.

Шетелдік сатып алушыға 5 000 АҚШ долларының өнімі женел- 
тілді. Кедендік ресімдеудің есеп айырысу -  ақша қүжатгарын жазу 
күнінде бағам 1 доллар үшін 75,3 теңге болған. Тауардың қүны 376500 
теңге қүрап, жөнелтілген әнімнің өзіндік құны 305000 теңге болды.

1. Жөнелтілген өнімніц пақты езіндік қүнына Д-т 7010 К-т 
1320-305000.

2. Жөнелтілген өнімнің келісімді қүнына Д-т 1210 К-т 6010 
-376500.

3. Багам 75,6 теңге болған кезде төлем жасалды, яғни Д-т 1050 
К-т 1210 -  378000 (5 000 х 75,6).

4. Оң бағамдық айырма Д-т 1210 К-т 6250 -  1 500.
5. Егер төлем күні доллар бағамы 75,05 теңге болса, Д-т 1050 

К-т 1210-375250(5 000 х 75,05).
6. Теріс бағамдық айырма Д-г 7430 К-т 1210 -  1250.

Валютаны сатқан жэне сатып алған (субъектінің мәлімдеуі
бойынша) кезде Үлттық банктің бағамы мен биржалық бағамньщ 
(немесе банк багамы) арасында айырма пайда болады. Бұл айыр- 
ма багамдық қайшылық болып саналып, кезеңнің шығысы немесе 
кірісі ретінде танылады. Сагіық есебінде жиынтьщ жылдық табыс- 
ты амықтаган кезде оң бағамдық айырма шегерімге жатады, ал 
терісі жьищық жиынтық табысты арттырады.
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1 2 .5 . Касса операцияларының есебі

Қолма-қол ақшаларды қабылдау, сақтау жонс жүмсау үшін 
шаруашылық субъектісінде касса болады. Касса -  бүл қолма-қол 
ақшалар мсн өзге қүндылықтарды қабылдауға, беруге жэне уақыт- 
ша сақтауға арналған, арнайы жабдықталган, оқшауланған үй-жай.



Касса операцияларының есебі ҚР ¥лттық банкі Басқармасының 
1993 жылғы 23 шілдедегі №24 хаттамасымен бекітілген “ҚР х/ш 
касса операцияларын жүргізудің уақытша тэртібіне” сэйкес жүзеге 
асырылады.

Касса операцияларын орындау кассирге жүктеледі. Ол ма- 
териалды-жауапты адам болып табылады да (онымен толық ма- 
териалдық жауапкершілік шарты жасалады), ережелерді мүлтіксіз 
орындауға міндетті болады.

Кассир ақша қаражаттарын банк мекемелерінен ақша чектері 
бойынша алады.

Кассалық ордерлер кассадагы ақшалай операциялар бойын- 
ша негізгі бастапқы қүжаттар болып табылады. Қолма-қол ақ- 
шаларды кассаға қабылдау бас бухгалтер немесе ол өкілеттік 
берген түлға қол қойған КО №1 нысанындағы кіріс касса ордері 
бойынша жүргізіледі. Қолма-қол ақшаларды кассадан беру КО №2 
нысанындағы шығыс касса ордері бойынша немесе шығыс касса 
ордерінің (ШКО) мөртацбасы қойылып, тиісті түрде ресімделген 
қүжаттар (төлем ведомосі, қолма-қол ақшаны беруге өтініш, шот- 
тар) бойынша жүргізіледі. ШКО-не бас бухгалтер мен басшының 
қолы қойылғаи болу керек. Егер ШКО қоса берілетін қүжатта 
рүқсат егу туралы басшыньщ қолы болса, онда оның ШКО-де 
оның қойған қолының болуы міндетгі емес.

Кіріс касса ордері (ККО) мен оның түбіршегі, ШКО мен оны 
алмастыратын қүжаттар сиямен немесе қаламсаптың сиясымен 
айқын жэне түсінікті жазылуы немесе машинкалармен басьшуы 
тиіс. Бүл қүжатгарды тазалауға, өшіруге немесе ескертіп болсын 
түзету жасауға болмайды. Кассалық ордерлер бойынша ақшаларды 
қабылдау жэне беру тек олар жасалған күні жүргізілуі мүмкін.

ККО меи ШКО кассаға берілгенге дейін бухгалтерияда кіріс 
жэне шығыс касса ордерлерін тіркеу журналында (КО № 3 ныса- 
ны) тіркелінеді. Операциялар жасалғаннан кейін ордерлерге кас- 
сир қол қояды, ал оған қоса берілген қүжаттар мертабан қоюмен 
немесе күні көрсетілген “төленді” жазуымен өтеледі.

Ақша қаражаттарының келіп түсуі мен жүмсалуы жөніндегі 
барлық операцияларды кассир КО №4 нысанындағы касса кітабына 
жазады. Ол тесіліп байланған, нөмірленген жэне мөрленген болуы
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тиіс. Ондағы парақтардың саны басшы мен бас бухгал герлердің 
қолдарымен расталған болу керек. Жұмыс кұнінің соңында кассир 
күн бойындағы операциялардың жиынын касса кітабына жазады 
да, кассада келесі күнге қалатын акша қалдығын шығарады. Касса 
кітабындағы жазулар көшіру қағазы арқьшы 2 данада жүргізіледі.

Екінші даналары жыртпалы болады және кассирдің есеп бе- 
руіне қызмег етеді. Егер кэсіпорында аздаған касса операцияла- 
ры жасалатын болса, кассалық есеп беру үш-бес күнде бір рет 
жасалуы мүмкін. Кассирден қабылданған есептеме деректерін 
бухғалтерия қызметкерлері тексереді. Кассада алушының ШКО 
қолхатымен немесе басқа қүжатта расталмаған ақшалар беріл- 
гендігі анықталса, бүл сома жетіспеушілік болып саналып, кас- 
сирден өндіріліп алынады. Егер қолма-қол ақшаның сомасы 
ККО-мен расталмаса, онда олар кассаның артық ақшалары болып 
саналады жэне субъектінің кірісіне есептеледі. Кассадағы ақша 
қаражаттарының қолда бары мен қозғалысын есепке алу үшін 
активтік 1010, 1020-шоттар қолданылады. Бүл шоттардың де- 
беті бойынша ақшаның кассаға түсуі, кредиті бойынша -  берілуі 
корсетіледі. Валюталық кассадағы есеп субъектінің кассадағы 
есебіне үқсас жүргізіледі, бірақ ККО-де, ШКО-де жэне касса кі- 
табында қаражаттардың шетелдік валютадағы жэне теңгелік 
баламасындағы сомасы көрсетіледі. Валюталық касса үшін жеке 
кассалық кітап ашылады. Шетелдік валютадағы қолма-қол ақша 
қаражаттарының қозғалысы туралы ақпаратты теңгелік бағасы 
жэне номиналы бойынша жинақтауға “Кәсіпорынның валюталық 
қаражаттарына талдамалы есеп жүргізу карточкасы” арналған. 
Ол шетелдік валютадағы басгапқы талдамалы есеп пен теңгедегі 
жинақтамалы есептің ара-сындағы аралык буын болып табылады. 
Қажет болған жағдайда көлік пен байланыстың объектілері 1010- 
шотта мынадай субшоттар аша алады: 1010/1 -  субъекг кассасы, 
1010/2 -  операциялық касса.

Тауар кеңселерінің, пристаньдардың жэпе пайдаланудағы 
учаскелердің, аялдама, өзен өткелдерінің кассасындағы билет жә- 
не багаж кассаларындагы, порттар мен вокзапдардың, байланыс 
бөлімшесінің кассаларыидағы ақша қаражатгарьшың қолда бары 
мен қозгалысы 1010/2-шотта ескеріледі.
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1010-1020-шотгар бойынша шаруашьшық операциялары
1. Кассаға сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден ақша 

қаражаттары түсгі Д-т 1010, 1020 К-т 1210.
2. Вексель бойынша түсті Д-т 1010,1020 К-т 1130.
3. Алынған карыздар бойынша келтірілген залал үшін жүм- 

салмаған есеп беру сомаларын қайгару Д-т 1010, 1020 
К-т 1250.

4. Еншілес кәсіпорындардан жэне өзге серіктестіктерден 
берешектің түсуі Д-г 1010, 1020 К-т 1220-1230.

5. Банк шоттарынан қолма-қол ақшаның түсуі (чек бойынша) 
Д-тЮЮ, 1020 К-т 1050, 1040.

6. Қолма-қол ақшалардың қүрылтайшылардап түсуі Д-т 1010, 
1020 К-т 5020.

7. Займдар қолма-қол ақшамен алынды Д-т 1010, 1020 К-т 
3020.

8. Жалдық ақы, байланыс қызметі түсімдері және осы кезенде 
басқа да төленгендер Д-т 1010, 1020 К-т 3520.

9. Өнімдерді. қүжаттарды, қызметтерді, тауарларды қолма 
қол-ақшаға сату Д-т 1010, 1020 К-т 6010.

10. НҚ, МЕА, БҚ қолма-қол ақшаға сату Д-т 1010, 1020 К-т 
6210.

11. Акциялар бойынша дивидендтер келіп түсті Д-т 1010, 1020 
К-т 6120.

12. Оң бағамдық айырма Д-т 1020 К-т 6250.
13. Алынған айыппүдцар, өсімақылар, түрақсыздық айып- 

тары Д-т 1010, 1020К-Т 6280.
14. Есеп беретін сомалар кассадан берілді Д-т 1250 К-т 1010, 

1020 .

15. Сақтандыру полистері сатып алынды Д-т 2920 К-т 1010, 
1020 .

16. Болашақ кезеңдер үшін төленген жалдық төлемдер Д-т 
1620К-т 1010, 1020.

17. Аванстар берілді Д-т 1610 К-т 1010, 1020
18. Қолма-қол ақша банктегі шотқа өткізілді (қолма-қол салу- 

ды мәлімдеу бойынша) Д-т 1050, 1040 К-т 1010, 1020.
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19. Займды қайтару Д-т 3010, 3020 К-т 1010, 1020.
20. Дивидендтерді төлеу Д-т 3030 К-т 1010, 1020.
2 1. Жеткізушілердің, мердігерлердің шоттары қолма-қол ақ- 

шамен төленді Д-І 3310 К-т 1010, 1020.
22. Жалақы берілді Д-т 3350 К-т 1010, 1020.
23. Теріс бағамдық айырма Д-т 7430 К-т 1020.
24. Кассаға түгендеу жүргізген кезде анықталған ақша қара- 

жаттарының жетіспеушілігі Д-т 2180 К-т 1010, 1020.
а) егер кінәлі адам анықталмаса, немесе, сот оны өтеп бе- 

руден бас тартса Д-т 821 (845) К-т 334;
э) егер кінәлі адам анықталса, Д-т 1250 К-т 2180.

1 2 .6 . Есеп айырысу 
операцияларының есебі

Есеп айырысудың мақсаты -  нарықтық қатынастардың ны- 
ғаюына, жиынтық қоғамдық өнімнің қозғалысқа түсуіне ықпал 
ету, кірістер мен шығысгардың шама шарқынша есеп айыры- 
су қатынастарын өзара ынталандыруға жағдай жасау болып та- 
былады. Қазақстан Республикасында қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысудың мынадай негізгі нысандары ұсынылады: төлем тап- 
сырмасы, чектер, аккредитивтер, телем жэне талап тапсырмалары, 
көлікпен есеп айырысу жөніндегі жиынтық талаптар. Төлеуші мен 
қаражапы апушының арасындағы есел айырысу нысаны шартпен, 
келісіммен немесе жекелеген келісімдермен анықталады.

I. Телем тапсырмасымен есеп айырысу тауар-көліктік неме- 
се тауардың босатылуын немесе қызметгің көрсетілуін растай- 
тын өзге құжаттың нөмірі мен күніне сілтеме жасалған жағдайда 
алынған тауарлар мен қабылданған қызметтер үшін, сондай-ақ 
тауарлық емес операциялар бойыншажүргізіледі.

Төлем тапсырмалары:
1. Мерзімді (төлем өнімді жөнелткенге дейін немесе жөнелт- 

кеннен кейін, ішінара төлем).
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2. Мерзімнен бұрын (алдын ала төлем).
3. Кейінге қалдырылған болуы мүмкін.

II. Төлем талап-тапсырмаларымен есеп айырысу. Мүндай 
иысан болган кезде жеткізуші жөнелтілген енімге толем та- 
лап-тапсырмасын ресімдейді де, оны төлеушігс бағыттайды. Ол 
бүнымен танысқаннан кейін төлем жайьшда шешім қабылдайды. 
Толеуге шешім қабылдағаннан кейін төлеуші оған қол қояды, 
мөрін басады жэне оны өзінің банкіне еткізеді. Төлеушінің банкі 
ақшаны оның есеп айырысу иютынан есептен шығарады жэне оны 
жеткізушінің шотына есептеу үшін соның банкіне аударады. Есеп- 
тен шығарылған жэне ессптелген сомалардың бухгалтерлік жаз- 
балары есеп айырысу шотынан банк беретін көшірменің негізінде 
жүргізіледі.

III. Аккредитивтермен есеп айырысу. Есеп айырысудың мүн- 
дай нысанында төлеуші аккредитив ресімдейді. Мүндағы мәлім- 
деме өз банкінің бөлімшесіне өзіне жіберілген ТМҚ шоты үшін 
төлем жасауға арналған аккредитив қоюды тапсырады. Белгілі бір 
жеткізушілерге:

1. Жабық (депоиентгелген) мемесе жабылмаған (кепілден- 
ген).

2. Шақырылып алынатын жэне шақырылып алынбайтып ак- 
кредитивтер ашылуы мүмкін.

Аккредитив алу үшін төлеуші езінің банкіне шарттары көр- 
сетілген отініш береді. Оны орындаған кезде жөнелтілген тау- 
арлар немесе орындалған қызметтер үшін жеткізушінің есептік 
қүжатгары төленуі мүмкін. Аккредитив мерзімін сатып алушы 
25 күн шамасында белгілейді. Қажет болған кейбір жағдайларда 
жеткізудің шарты бойынша жеткізушінің банкіндегі аккредитивтің 
эрекет мерзімі алушының банкінің рұқсатымен 45 күнге дейін 
үзартылып белгіленуі мүмкін. Мерзімді, эдетте, жеткізуші мен 
төлеуші белгілейді. Шоттар бойынша төлем гауар үшін шоттар 
тізілім көрсетілген бойда жеткізушінің банкіне төленеді. Аккре- 
дитив мерзімі аяқталғаинан кейін төлем жасауға рұқсат етілмейді. 
Жеткізушінің банкіндегі аккредитивті жабу мынадай жағдайларда 
жүргізіледі:
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1. Аккредитив мерзімі аяқталғаннан кейін.
2. Жеткізуші аккредитивті одан эрі пайдаланудан бас тартқан 

кезде.
3. Алушының өз банкі арқылы жасаған өкімі бойынша. Ак- 

кредитивпен есеп айырысудың есебі активтік 1070 -  ”Ак- 
кредитивтердегі ақша “шотында жүргізіледі.

1. Аккредитивке қаражат есептеу:
а) меншікті қаражаттар есебінен Д-т 1050 К-т 1040, 1010;
б) банк несиелері есебінен Д-т 1070 К-т 3010.

2. Өнімдер мен қызметтер үшін жеткізушілердің, мердігер- 
лердің төлем қүжаттарын төлеу Д-т 3310 К-т 1070.

3. Ағымдағы жал бойынша берешекті аккредитивпен жабу Д- 
т 3390 К-т 1070.

4. Пайдаланылмаған аккредитив қаражаттары сол үшін ауда- 
рым жасалған шоггы қалпына келтіреді Д-т 1050, 1040, 
3010 К-т 1070.

IV. Чектермен есеп айырысу. Есеп айырысудың бүл нысаны 
бойынша шоттың иесі (чек беруші) өзінің шотынан сатып алу- 
шының (чек үстаушы) шотына қаражаттың белгілі бір сомасын 
аудару жөнінде өзіне қызмет көрсететін банкке чек түрінде жазбаша 
тапсырма береді. Чектер алынған өнімдер, көрсетілген қызметтер 
үшін есеп айырысқанда жэне “Казақстан Республикасында чек- 
термен есеп айырысу ережесінде” көзделген басқа жағдайларда 
қолданылады. Чек кітапшасын алу үшін банкке етініш беріледі. 
Лимиттелген чек кітапшасы иесінің жеке шотындағы қаражатхы 
депоненттеуге арналған, субъектінің шоты бойынша операциялар 
жасауға арналған қүжаттарға қол қоюға құқығы бар адамдардың 
қолы қойылған төлем тапсырмасы мөртаңбасы қойылып, оған 
қоса беріледі. Чек кітапшасының лимиті чек жазып беріле алатын 
жэне банк телеуге тиіс шекті соманы білдіреді. Ол банк белгілеген 
сомадан кем болуы мүмкін емес, бірақ тауарлар мен қызметтерді 
төлеуге арналған каражапардың айлық түтынысынан, әдетте, көп 
болуы да мүмкін.

Чектермен есеп айырысу есебі активтік 1070 -  ”Чек кітап- 
шаларындағы ақша “ шотьшда жүргізіледі.
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1. Лимиттелген чек кітапшасын, онда көрсетілген лимит со- 
масында алған кезде Д-т 1070 К-т 1040, 1050, 3010.

2. Банктен алынған чек кітапшалары бойынша сомалар субъ- 
ект берген чектердің төленуіне қарай есептен шығары- 
лады, яғни жеткізушілер, өзге де кредиторлар ұсынған чек- 
ті банктің өтеу сомасы Д-т 3310, 3540 К-т 1070.

3. ГІошта-телеграф шығындары чекпен төленді Д-т 7210 
К-т 1070.

4. Іссапарға жіберілген адамдар үшін жол жүру билеттері са- 
тып алынады Д-т 1250 К-т 1070.

5. Чек кітапшасы лимитінің пайдаланылмаған қалдығы қара- 
жаттар депонентгелген шотқа есептелді Д-т 1040, 1050, 
3010 К-т 1070.

1070-шотыньщ кредиті бойыншажэне 1070-бөлімшенің басқа 
шоттары бойынша операциялар банк көшірмесінің негізінде №3 
журнал-ордерде (кредитінде) көрсетіледі.

V. Инкассалық гапсырмалармен есеп айырысу (қаражаттарды 
даусыз есептен шығару өкімі).

Бүл нысан кэсіпорынның шотындағы қаражатты оныц ке- 
лісімінсіз есептен шығарған кезде қолданылады.

1. Бюджетке толемдер бойынша қарызды, айыппүлдарды өн- 
діріп алган кезде жэне ендіріп алушының окімі бойынша 
қаражатты есептен шығарудың даусыз тэртібі белгіленген 
өзге жағдайларда.

2. Атқарушы жэне соған теңестірілген қүжаттар (шаруашы- 
лық істері жөніндегі алқаның бүйрығы, сотгың атқарушы 
қүжаттары жэне басқалар) бойынша.

Қаражаттарды шоттан даусыз тәртіппен есептен шығару өн- 
діріп алушылар төлем талап-тапсырмасының бланкісінде үсынған 
өкімнің негізінде жүргізіледі.

Соманы есептен шығаруға мынадай бухгалтерлік жазбалар 
жасалады:

1. Төленген айыппүл сомасына Д-т 7210 К-т 1040.
2. Атқарушы қағаздар бойынша аударылған сомалар Д-т 3540 

К-ТІ040.
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3. Бюджетке аударылған сомалар (есімақылар) Д-т 3130 К-т 
1040.

IV. Жоспарлы төлем гәртібіндегі есеп айырысу, өнім босату 
немесе қызмет көрсегу женіндегі шаруашылық операцияларьшан 
шығатын есеп айырысулар кәсіпорындар арасында тұрақты бола- 
тын жағдайларда жүргізіледі (үн комбинаты мен нан зауыты ара- 
сында, ет комбинаты мен тағам саудасы арасында). Жеткізу шар- 
тына орай төлемнщ мерзімі мен сомалары белгіленеді. Оныц ше- 
гінде банк “акцептсіз” деген белгісі бар төлем талап-тапсырмасын, 
... (күні) келісім бойынша “жоспарлы төлем” белгісі бар төлем тап- 
сырмасын төлейді. Ай соңында босатьшған енімнің нақты саны 
мен қүнына сәйкес қайта есептеу жүргізіледі. Жеткізуші өнімді 
босату шамасына қарай:

1. Нақты өзіндік құнға Д-т 7010 К-т 1320.
2. Өнімнің ҚҚС-сыз келісімді қүнына Д-т 1210 К-т 6010.
3. ҚҚС сомасына Д-т 1210 К-т 3130.
4. Жоспарлы төлемнің сомасына Д-т 1040 К-т 1210. Сатып 

алушы мынадай бухгалтерлік жазбалар жүргізеді:
1. Алынған өнімнің ҚҚС-сыз келісімді қүнына Д-т 1310-1315, 

1317, 1330 К-т 3310.
2. ҚҚС сомасына Д-т 1420 К-т 3310.
3. Жоспарлы төлемдердің сомасына Д-т 3310 К-т 1040 VII. 

Вексель қаражаттары бойынша есептесудің ессбі. Вексель 
(қарыздық қолхат, міндетгеме) -  бүл вексель берушінің 
вексель үстаушыға (вексель иесіне) белғілі бір соманы мер- 
зімі жеткен бойда қарыздық міндетгемені сөзсіз телеуді 
куэландыратыи бағалы қағаз.

Вексель — бүл вексель айналымы жолымен берілетін коммер- 
циялық несиенің түрі (вексельдің бір иегерден басқасына берілуін 
ақша алмастырады). Вексельдің екі түрі болады:

1. Жай всксель -  оны борышкер жазып береді жэне оған қол 
қояды. Екі тарап қатысады: вексель беруші жэне вексель үстаушы. 
Вексельде берілген орны мен күні, міндеттеменің жалпы сома- 
сы немесе % телеу жөніндеіч міндечтсме болек түрде, төлемнің 
мерзімі мен орны, алушының атауы, екі тараптың қойған қолдары 
көрсетіледі.
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2. Аудармалы вексель (тратта) — бұл вексельде көрсетілген 
соманы белгіленген мерзімде ұсынушьи а немесе үшінші түлғаға 
(эмитентке) төлеу жөнінде кредитордың (трассантгың) борыш- 
керге (грассатқа) берген бұйрығы. Аудармалы вексельді толеуші 
(трассант) табыстау қолының (индосаменттің) көмегімен акцепт- 
теуге тиіс. Вексель бірнеше рет найдаланылуы мүмкін, сөйтіп 
омбебап несиелік-есеп айырысу қүжатьгаың рөлін атқарады. Век- 
сель қаражаттардың айналымын, банктегі вексельдердің есебін 
(дисконттеуді) жылдамдатады. Мүндай жағдайда вексель ұстаушы 
иіідосамснттід комегімен вексельді төлем мерзімі басталғанға 
дейін банкке табыстайды жэне банк пайдасына берілетін есептік 
гіайызды (дисконтты) шегеріп тастап, вексель сомасын алады. 
Бухгалтерлік есепте вексель емес, вексельді қамтамасыз ететін 
берешек сомасы көрсегіледі. Ал вексельдіц өзі баланстан тыс 
006 -  ’’Қатац есеп беру бланкілері” шотында ескерілуі мүмкін. 
Алынған (жөнелтілген) өнімдер, жүмысгар мен вексельге алынған 
қызмеггер үшін сатыи алушылармен жэне тапсырыс берушілер- 
мен ессп айырысудың ессбі 1130 -  ’’Алыііған вексельдер” шотын- 
да жүргізіледі.

1. Жөнелтілген еиімнің, орындалған жүмыс пен қызмеггің 
озіңцік қүны Д-т 7010 К-т 1320, 8010, 8030, -  100 000.

2. Өнімдердің, жүмыстар мен қызметтердің ҚҚС-сыз келісім 
қүнына Д-т 1210 К-т 6010—125 000.

3. ҚҚС сомасына Д-т 1210 К-т 3130 -  25 000.
4. Өнім, жүмыс пен қызмет үшін вексель алынды (6 айға) 

Д -т І 130 К-т 1210.
5. Вексель бойынша % есеителді. Мыналарды ескеру қажет: 

а) инфляция пайызы (3%) = 18%.
э) банктік пайыз жылдық 32% -  16% жиыны 34% 

150000 х 34% = 51 000 Д-т 1270 К-т 6120.
6. Вексель бойынша телем мерзімі басталғанда

а) Вексель сомасына Д-т 1050, 1040, 1010 К-т 1130 -  150000
7. Вексель бойынша телем мерзімі басталғанда. Банкте век- 

сельді дисконттау (есепке алу):
1. Вексель үшін қарыз алынды Д-т 1040, 1050 К-т 3010- 

130000.
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2. Дисконт сомасына (банк %) Д-т 7310 К-т 3 0 1 0 -2 0  000.
3. Вексель бойынша төлем мерзімі басталған бойда банк. ави- 

зосы (хабарламасы) негізінде вексельді қайтармағанда Д-т 3010 
К-т 1130-150 000.

4. Вексель бойынша пайыз сомасына Д-т 1050, 1010, 1040 К-т 
1270-51 000.

5. Егер вексель мерзімінде төленбесе, онда банктен алынғаи 
қарызды қайтару қажетД-тЗОЮК-т 1040, 1010, 1050-150 000, ал 
алынған вексельді субшотқа қою керек Д-т 1130 (мсрзімі кешіккен 
вексельдер) К-т 1130/1 (мерзімді вексельдер).

6. Банк дисконтьшың сомасына Д-т 3010 К-т 1040 -  20 000 
Вексель берушінің есебінде берілген вексельмен қамтамасыз етіл- 
ген, жеткізушілермен, мердігерлермен жэне басқа кредиторлармен 
есеп айырысу жөніндеғі берешек 3310/1-шотта (берілген вексель- 
дер субшоты) көрсетіледі.

1 Алынған өнімнің, жұмыс гіен қызметтің келісім қүнына, 
ККС-сыз Д-т 1310-1315, 1317, 1330,2930 К-т 3310/1 -  125 000.

2. ҚҚС сомасына Д-т 1420 К-т 3310/1 -  25 000.
3. Вексель бойынша пайыз Д-т 7310 К-т 3380-51  000.
4. Вексель бойынша төлем мерзімі басталғанда:
а) вексель сомасына Д-т 3310/1 К-т 1040, 1050,1010 -  150000;
з)пайызсомасьшаД-т3380К-т 1040,1050,1010-51 ОООальшған 

жэне берілген вексельдердің талдамалы есебі гөлем мерзімі 
кешіккен вексельдер және төлем мерзімі элі басталмаған век- 
сельдер туралы дерекгерді қамтамасыз етуге тиіс.

6. Жолдағы аударымның жэне банктегі арнайы шоттардағы 
қаражатғардың есебі.

Кэсіпорындар қолма-қол ақша қаражаттарьш есеп айырысу 
шотына немесе субъектінің басқа шотына есептеу үшін банктердің, 
халықтық банктің немесе пошта белімшесінің кассасына еткізу 
арқылы операция жасайды. Ақша қаражатын табыстау мен оларды 
есеп айырысу шотына есептеу уақыты бойынша сәйкес келмейді. 
Кейде есепті кезеңнің соңында мынадай жағдай кездесуі мүмкін: 
ақша қаражагы пошта аударымы арқылы, халықтық банктің не- 
месе банк мекемесінің кассаларыяа өткізу жолымен аударылған, 
алайда ай соңына дейін олар есеп айырысу шотына есептелмеген.
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Мүндай сомалар жолдағы ақша аударымдары деп аталады жэне 
олар 1030 — ’’Жолдағы ақша аударымдары” шотында ескеріледі.

1. Ақша қаражатын енгізу сомасына (түсімді өткізу) Д-т 1030 
К-т 1010, 1020.

2. Жолдағы ақша қаражаттары (сатып алушы-дебиторлардың 
төлемі) Д-т 1040 К-т 1210, 1130, 1280.

3. ГТошта бөлімшесіне әткізілген түсім (есеп беретін түлға ар- 
қылы) Д-т 1040 К-т 1250.

4. Аванс түріндегі жолдағы ақша қаражатгары Д-т 1040, 1050 
К-т 1030.

5. Нақты есептелген сомаға Д-т 1040, 1050 К-т 1030.
1030 -  шот бойынша операциялардың есебі №3 журнал-ор- 

дерде жүргізіледі.
1070 -  ’’Банктегі арнайы шоттардағы қолма-қол ақша” шо- 

тында мақсатты қаржыландыру (түсім) қаражаттарының банкте 
оқшауланған түрде сақгалатындарының қозғалысы ескеріледі, 
атап айтқаада, мынадай қаражатгардың:

1. Әлеуметтік мекемелерді үстауға пайдаланушылардан келіп 
түскендері Д-т 1070 К-т 1280;

а) электр энергиясьш, жылуды, суды, отынды жеткізу қыз- 
метін төлеу Д-т 3310 К-т 1070;

э) ТМҚ, инвентарь сатьш алу Д-г 1310-1315,1317,2417 К-т 1070.
2. ¥зақ мерзімді инвестицияларды қаржыландыруға алынған 

және инвестордың өтініші бойынша жеке шотган жүмсалатын 
қаражаттар Д-т 1070 К-т4430/мақсатгы қаржылар, 3320-3330.

3. Атқарушы билік органдарының демеуқаржысы (субсидш) 
Д-т 1070 К-т 6230.

1 2 .7 . Есеп беретін адамдармен 
есеп айырысудың есебі

Қазақстанның халық шаруашылығында кассалық операци- 
яларды жүргізудің уақытша тәртібіне сәйкес шаруашылық субъ- 
ектілері кассалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын банк меке- 
месімен келісім бойынша субъект бастығы белгілеген мөлшерде
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жэне мерзімге операциялық, шаруаиіылық жэне басқа піығындар 
үшін қолма-қол ақшаны есеи беруге кассадан береді. Есеп бсруге 
берілген қолма-қол ақшаиың жүмсалмагап бөлігі алынған мерзііМІ 
аяқталғаннан кейінгі 3 күннен кешіктірместен кассага қайтарылуға 
тиіс. Қолма-қол ақшаны есеп беруге алған түлға жүмсалған со- 
малар туралы есентемені мерзім аякталғаннан кейіигі 5 күннен 
кешіктірместен субъектінің бухгалтериясьша өткізуге міндетті. 
Қолма-қол ақша каражаттарын есеп беруғе беру тек кәсіпорын 
қызметкерлеріне жэне бүрын есеп беруге берілген ақшалар 
бойынша толық есеп бергенде жүргізіледі. Есеп беру сомаларын 
жүмсау гуралы есептемені белгіленген уақьггга тапсырмаған жэ- 
не аванстың пайдаланылмаған қалдығын кассаға қайтармаған 
түлғалардаи бухгалтер заңда көзделген тәртіпкё сәйкес аталған 
борышты жалақысынан үстап қалуға қүқылы. Есеп беретін со- 
малардың жоғарғы үлес салмағы қызмет бабыхщағы іссапарға 
қатысты болады. Қолма-қол ақшаларды берудің және оларды 
іссапар шығыстары үшіы пайдаланудыц тэртібі қолданыстағы 
завдармен ретгелсді. Іссапарға жіберілген қызмёткердің:

1) іссапар орнына дейінгі жэне одан кері қарай түрақгы жұмыс 
орнына дейінгі жол жүру шыгындарын;

2) түрғын үй-жайды жалдау шығындарын;
3) тэулік ақысын;
4)ү_сынылған құжатгарға (сақталым, кеңсемен, офиспен сәй- 

лесудің шоты жәме т.б.) сэйкее өзге шығындарын шаруа- 
шылық субъектісі отейді.

Жол жүру шығындары жолаушыларды сақтандыру жөніндегі 
сактандыру толемдерін, билеттерді алдын ала саіу қызметіне 
төлемді, корпе-жастық пайдалану ақысын қоса алғанда, эуемен, 
теміржолмен, су жэне жалпы пайдаланудағы автомобильмеи (так- 
сиден басқа) жол күны мелшерінде отеледі. Іссапар орнына жстудіц 
жэне қайтудың жол жүру қүжаттары болмаған жагдайда, шығьш- 
дар көлікпен жол жүрудің сң төменгі қүны бойышиа отеледі.

Түрғын үй-жайын жалдау жөніндегі шығындар мейманханада- 
ғы орынды сақтау қүнын коса алғанда, ү.сыяылған қүжагтар не- 
гізінде (люкс немірінен басқа) етеледі. Егер қүжаггар өткізілмесе, 
үй-жайды жагғдау жөніндегі шығындар норманьпі, 50 пайызы 
мөлшсрінде отеледі.
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Қызмет бабындағы іссагіардың тәулік ақысы қызметкер іс- 
сапарда болган эрбір күнге айлық есептік корсеткіштің (1998 ж, 
1-тоқсан -  630 гецге, 2-тоқсан -  640 теңге, 3-тоқсан — 650 теңге,
4-тоқсан -  660 теңге) 50 пайызы молшерінде толенеді. Іссапарға 
жіберілген адам турақты түратын жеріне күндслікті қайтып келе 
алатындай жерге жіберілсе, тэулік ақы төленбейді.

Қызметкер іссаиардан оралғаннан кейінгі 3 күннің ішінде іс- 
сапарға байланысты жұмсалғал сомалар аваистық есептеме таіі- 
сыруға міндетті. Аванстық есептемеге қоса берілетіндер: белгілен- 
геи тәртіппел ресімделген іссапар куәлігі, жол жүру қүжаттарының 
'і үбіршегі, үй-жайды жалдау туралы құжаттар (шоттар).

Басшылар іссапарға байланысты белгіленген нормадан тыс 
қосымша төлемдерді кэсіиорьш қарамағында қалғал пайда есебі- 
нен жүргізуге рүқсат етеді.

Қызметкерді шетелге іссапарға жіберген кезде шегелдік ва- 
лютадағы іссалар шығындарын өтеудің тиісті нормаларын бас- 
шылыққа алу керек.

Есеп беретін адамдармен есеп айырысудьщ жинақтамалы 
ссебі 333 — ’’Қысқа мерзімді қызметкерлер борышы” шотында 
жүргізіледі. Шот активтік, дебетгік сальдосы есеп беретін субъек- 
тіге берешек сомасын көрсетеді. Шотгың дебеті бойьшша өндіріп 
алынған артық шығыс сомасы мен шығыс касса ордері негізінде 
есеп беруге қайтадан берілген сомалар көрсетіледі. Кредиті бойын- 
ша аванстық есептемеге сэйкес лайдаланылған сомалар мен кіріс 
касса ордері бойынліа пайдаланылмагандар ретінде көрсетілген 
сомалар көрсетіледі.

1. Шаруашылық ліығындарына, операция мүқтаждықтарына, 
іссапарларға есеп беруге қолма-қол ақшалар берілгенде Д-т 1250 
К-т 1040, 1050.

2. Аударым жолымен есеп беруге сомалар берілді (үшаққа би- 
лет сатып алу) Д-т 1250 К-т 1040, 1050.

3. Жол жүру билеттері сатып алынды жэне чекпен төленді Д-т 
1250 К-т 1070.

4. Есеп беретін түлға сатып алған ТМҚ кіріске алынды Д-т 
1310-1315, 1317, 1330, К-т 1250.
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5. Аванстық есептемелер тапсырылған бойда есеп беру сома- 
ларын есептен шығару Д-т 7210, 8048, К-т 1250.

6. Есеп беретін сомалар бойынша Д-т 1420 К-т 1250.
7. Жүмсалмаған есеп беру сомаларын қайтару Д-т 1010, 1020 

К-т 1250.
8. Жүмсалмаған есеп беру сомаларын жалақьщан үстал қалу 

Д-т 3350 К-т 1250.
9. Есеп беретін гұлға алдындағы кэсіпорынның берешегі (ар- 

тық іиығын өтелмейді) Д-т 1250 К-т 3390.

1 2 .8 . Банк несиелері мен қарыз 
қаражаттарының есебі

ІІесие дегеніміз бір түлға басқа түлғаға құнды натуралды 
немесе ақшалай нысанмен қайтару талабымен жэне эдетте % те- 
леумен уақытша пайдалануға табыстаған кезде қалыптасатын 
экономикалық катынастардың сомасын білдіреді. Нарық экономи- 
касы жагдайында коммерциялық жэне банк несиелері деп бөледі.

Коммерциялық несиені шаруашылық субъектілері сатылган 
тауарлар, өнімдер, қызметгер үшін ақша төлеу мерзімін созу тү- 
рінде бір-біріне береді.

Банк несиесін ендірісті кеңейту үшін жэне ағымдағы қызметі 
үшін телем қаражаттарының көзі ретінде пайдаланылатын ақша 
қарызы (ссудасы) түрінде несие мекемелері береді. Несиелерді 
беру мен өтеудің тәртібі тиісті заңдармен белгіленеді жэне субъ- 
ект пен банк арасындағы несие шартымен реттеледі. Онда неси- 
елендіру объектілері, несие берудің шаргтары мен тэртібі, оны 
отеудің мерзімдері, міндетгемелерді өзара қамтамасыз етудің 
нысандары (кепіл), пайыздык ставкалар, оларды телеудің тэртібі, 
гараптардың қүқы мен жауапкершілігі, құжатгардың тізбесі жэне 
оларды тапсырудың мерзімділігі жэне т.б.

ЕІақгы бір банкке қарыз үшін жүгінбес бүрын субъект:
1) оны алудың мақсатқа сайлығы мен қайтарудың мүмкіи- 

діктерін ойластыруы;



2) несие беру мерзімдері, пайыздық ставкалардың мөлшері 
және басқа талаптар гүрғысынан эртүрлі банктердің несие бе- 
руінің жэне өтеуінің талаптарын бағалап алуы тиіс.

Банк кәсіпорыяның қарызды уақтылы қайтару жэне пайыз- 
дар гөлеу мүмкіндіктерін бағалап, оның төлем қабілеті мен та- 
быстылығына талдау жасайды.

Ол үшін банк баланс пен басқа есептемелерді сүрап алуға, не- 
сиенің тиісті тауарлы-материалдық қүндылықтармен қамтамасыз 
етілуін тексеруді жүзеге асыруға, есеп беру қүжаттарымен, есептік 
тіркелімдермен танысуға құқылы.

Шаруашылық субъектілерін несие алу үшін несиенің қам- 
тамасыз етілгендігі мен қарыздың қайтарылуы шындық екендігін 
растайтын қүрылтай қүжаттарыныц, есептеулердің, бухгалтерлік 
жэне статистикалық есеп берулердің кәшірмелерін қоса тіркеп, 
банкке өтініш жібереді. Бір жылға дейінгі мерзімге берілетін қысқа 
мерзімді жэне бір жылдан астам мерзімге берілетін үзақ мерзімді 
несиелер болады.

ҚР аумағьшдағы жэне шетелдегі үлттық және шетелдік ва- 
лютадағы гүрлі несиелер туралы ақпаратты жинақтауға 3010, 
4010-”Банк несиелері” шоты арналған.

Қысқа мерзімді несиелер кәсіпорынның айналым қаражатын 
қалыптастыру көздерінің бірі болып табылады (меншікті жэне 
қарыз қаражатгарының қатынасы 60/40-тан аспауға тиіс).

¥зақ мерзімді банк несиесі негізінен күрделі қүрылысты қайта 
қүрудьщ жэне езге күрделі салымдардың шығындарына беріледі. 
Бүл қарыздар қосымша үнем есебінен немесе жаңа кэсіпорындар- 
дан, цехтардан, өндірістерден, жабдықтарды жацғыртудан жэне 
технологияны жақсартудан алынған кіріс есебінен өтелуге тиіс.

3. Алынған қысқа мерзімді жоне үзақ мерзімді несиелердің 
сомасы кэсіпорынның шоттарына есептелген Д-т 1040, 1050 К-т 
3010,4010.

4. Банк несиелері есебінен аккредитивтерге ақиіа қаражаттары 
есептелді Д-т 1070 К-т 3010, 4010.

5. Банк несиелері есебінен чек кітапшалары берілген кезде 
қаражатгардың депоненттелуі Д-т 1070 К-т 3010, 4010.
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6. Алыиған несие ессбінен ашылған ариайы ссуда (несис) шо- 
тынаті жеткізушілердің, мердігерлердің шоттары төленді (егер 
алынған несие косіпорыииыц шоттарына есептелмейтін болса) Д- 
тЗЗЮ , 3390 К-тЗОЮ, 4010.

7. Несиені қайтару, өгеу Д-т 3010, 4010 К-т 1040, 1050.
8. 7 -  ’’Тауарлы-материалдық қорларды есеике алу” БЕС-ы 

бойынша нссиені толеуге жүмсалған шыгьшдар өндірістік өзін- 
дік қүига қосылмайды жэне солар жумсалған есепті кезеңнін 
шығыстары ретінде танылады:

а) есептелгси банктік %-дің сомасына Д-т 7310 К-т 3380;
о) % төлеген кезде Д-т 3380 К-т 1050, 1040.
3010, 4010-шоттарыныц жекелсгсн субшоттарында вексельді 

(дисконтгы) есепке алу операциялары бойынша банктермен есеп 
айырысулар ескеріледі.

1. Берілген вексель үшін банктен нақты алынған ақша қара- 
жаттарының сомасы Д-т 1040, 1050 К-т 3010, 4010/дисконтгық 
вексельдер.

2. Всксслы е карыз берілген кезде баігк үстап қалған дискотіт 
сомасына (банктік %) Д-т 7310 К-т 3010, 4010.

3. Баик авизосының (хабарламасының) негізінде вексель 
бойыиша төлем мерзімі басталганда Д-т 3010, 4010/дисконтгық 
вексельдер К-т 1130.

Қысқа мерзімді жоне үзақ мерзімді иесиелердіц талдамалы 
ссебі оларды берген банктер бөлігінде қарыз түрлері бойынша жүр- 
гізіледі. 3010, 4010-шоттарының кредиті бойымша жинактаушы 
есеп №4 журнал-ордерде жүргізіледі.

Шаруашылық субъектісі өз қызмстксрлсріиіц:
а) жеке жоне кооперагивтік түрғын үй қүрылысы үшін;
о) мал сатыл алуы үшін;
б) бау-бақша үйшіктерін сатып алуы немесе қүрылысы үшін 

қарыз беруге банк мекемелерінен несие ала алады.
Қарыздар қызметкерлердің міндеттемелеріне косіпорындар 

арқылы беріледі.
Қызметкерлердің өгініші негізінде субъект баик несиссін ала-

ды:
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1. Банктен апынған несиспің нақты сомасына Д-т 1040, 1050 
К-т 3010, 4010/қызметкерлер үшін несие.

2. Қызметкерлерге қарыз беру Д-т 1250/қызметкерлер үгаін 
мссиеК-т 1040, 1010.

3. Несие үшін % Д-т 7310 К-т 3380.
4. Субъекг қызметкерлерінен келіп түскен кезекті төлемдердің 

сомасы (осы қарызды өтеу тэртібіне қарай) Д-т 3350,1010, 1040 К- 
т 1250/қызметкерлер үшін несие.

5. Берілген қарыздың бір бөлігін таруашылық субъекгісі өзі- 
ніц хаза кіріс есебінен етей алады Д-т 5410, 5430 К-т 1250/қыз- 
меткерлер үшін несие.

Қарыздар өтелген жағдайда шаруапіылық субъектілері ҚР 
салық кодексінің 10, 48- баптарын басшылыққа алуы гиіс.

6. Банктік несиелерін өтеу Д-т 3 010/қызметкерлер үшін несие 
К-т 1040, 1050.

7. % төлеу Д-т 3380 К-т 1040, 1050.
Қолданыстағы банк заңдарына сэйксс ҚР Үлттық банкі ҚР 

ақша-песие саясатын жүзеге асырудың бір қүралы ретінде қайта 
қиржыландырудыц ресми ставкасын белгілейді.

Қнйта қаржылаид ыруд ың ресми сгавкасын ¥лттьщ банктің 
Бпоқирмасы ақша нарқының жалпы жағдайына, несиелер бойын- 
іііа 0 мон 3, инфляция деңгейі мен инфляциялық күтімдердің жал- 
пы жагдайларына байланысты белгіленеді. Қайта қаржыландыру 
сч авкаларьшың моселесі айыппүлдың, әсімақының және өзге ше- 
і срімдердің анықталған сомаларына бастау алады.
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1 2 .9 . Қарыз қаражаттарының есебі

Нарық экономикасы жағдайында шаруашылық субъектісі пе- 
сисні тек банктен ғана емес, сондай-ақ ел ішіндегі жэне шетел- 
дегі басқа шаруашылық субъектілерінен ала алады (заңға сәйкес). 
Мүидай қарыз берушілермен есеп айырысу жағдайы туралы ақ- 
параттарды жинақтау үшін 3020-4020 “Банктеи тыс мекемелердің 
иесиелсрі” шоты козделгеи. Онда алынған кысқа мсрзімді (мерзімі



бір жылдан кем) жэые .үзақ мерзімді (мерзімі бір жылдан астам) 
қарыздар шетелдік жэне үлттық валіоталарда көрсетіледі.

1. Қарыз берушіден қаражаттардың келіп түсуі Д-т 1050, 1040, 
1010, 1020 К-т 3020, 4020.

2. Алынған қарыздар бойыниіа есептелген пайыздар Д-т 7310 
К-т 3020, 4020.

3. Ллынған қарызды қайтару, өтеу Д-т 3020, 4020 К-т 1050, 
1040, 1010, 1020.

4. Қарыздар бойынша % төлеу Д-т 3020, 4020 К-т 1050, 1040, 
1010, 1020.

3020, 4020-шоттары бойынша талдамалы есеп қарыз бе- 
рушілер мен қарыздарды өтеу мерзімдері бойынша жүргізіледі. 
Жинақтамалы есеп 3020, 4020-шоттарының кредиті бойынша №4 
журнал-ордерде жүргізіледі.

1 2 .1 0 . Бюджетпен есеп 
айырысудың есебі

Бюджетмен салықтар бойынша есеп айырысудың есебі 3110— 
3190 — ’’Салық бойынша міндеттемелер” бөлімшесінің шоттарын- 
да жүргізіледі. ҚР Президентінің “Салық жэне бюджетке төленетін 
басқа да міндегті төлемдер туралы” 24.04.95 ж. Жарлығына сәйкес 
(01.01.98 ж. өзгерістері мен толықтыруларын ескергенде) жалпы 
мемлекеттік салықтарга жататындар:

1. Заңды жэне жеке түлгалардан алынатын табыс салығы.
2. ҚҚС (қосымша құнға салық).
3. Акдиздер.
4. Эмиссияны тіркегені үшіи Орталық банктің алымы.
Жсргілікті салықтар мен алымдарға жататындар:
1. Жер салығы.
2. Занды жэне жеке түлғалардың мүліктеріне салынатын са- 

лық.
3. Келік қүралдарына салынатын салық.
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4. Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жекс түлғалар мен 
заиды түлғаларды тіркегені үшін алым.

5. Қызметгің жекелеген түрлерімен айналысу қүкығы үшін 
алым.

6. Аукциондық сатудан алынатын алым.
3110 -  ’’Төленуге тиісті корпоративті табыс салығы” шоты 

мсн 4300- ’’Кейінге қалдырылған салық міндетгемелері” шотында 
зяцды гүлғалардан алынатын табыс салығының есептелген жэне 
аударылған сомалары туралы жэне бухгалтерлік есеп пен салық 
ссептерінің талаптарындағы айырмашылық нэгижесінде туында- 
ган салық толемдері туралы ақпаратгар болады. Салық жылы 
ішінде жылдық жиынтық табыс пен шегерімдер арасындағы айыр- 
ма ретінде есептелген салық салынатын кірісі бар заңцы түлғалар 
табыс салығын төлеушілер болып табылады, Оны анықтаудың 
тәртібі Салық кодексінің 2-бөлімінде көрсетілген.

Заңды түлғалардан алынатын габыс салығы есебін 11 - ’’Табыс 
салығы бойынша есеи жүргізу” БЕС-на сэйкес жүргізген жөн.

Бухгалтерлік кіріс бухгалтерлік есептің стандаргтарына сәй- 
кос анықгалатын кірістер мен шығыстар арасьшдагы айырма ре- 
тіндс сссптеледі.

Салықтық кіріс -  салық заңдарына сэйкес анықталған, есептік 
кезеңдегі кіріс немесе шығыс сомасы.

Салық заңдарының талаптары бухгалтерлік есептің талап- 
гарынан ерекшеленеді де, нэтижесінде бухгалтерлік кіріс пен са- 
лықтық кірісгерді анықтаудагы айырмашылықтар туындайды. 
Гуындау себептеріне байланысты айырмашылықтар түрақты не- 
мссе уақытша болуы мүмкін.

Түрақты айырмашылық -  бүл салық салынатын жэне бух- 
галтерлік кірістердің арасындағы айырма. Ол ағымдағы есептік 
кезенде туындайды жэне кезекгі есепті кезендерде жойылады, Оған 
жататындар: валіоталық операциялар бойынша бағамдық айыр- 
ма; бюджетке енгізілуге тиіс айыппүл санкциялары, «кэсіпкерлік 
қызметпен байланысы жоқ шығымдар», өзгелер.

Уақытша айырмашылықтар салық салынатын кіріске енбе- 
ген кірістер мен шығыстардың кейбір баптары олар бухгалтерлік
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кіріске енетін кезеңмен дол келмеуіне байланысты туындайды. 
Уақытша айырмашылықтар бір кезеіщс туьшдайды жоне бір пеме- 
се бірнеше кезекті есептік кезеңдерде жойылады.

Аморчизациялық аударымдарды қарастырайық. Технология- 
лық жабдық 1990 жылы сатьш алынған. Оны пайдалану мерзімі 
— 8 жыл. Тозу бухгалтерлік есепте біркслкі эдіс бойынша есепте- 
леді. Жыл сайынгы амортизация сомасы 10-гатең. 8 жылда 1250 
теңге болады. Салық ссебінде технологиялық жабдық амортиза- 
ция нормасы 15%-тік салықтобына енеді. Салық ессбінде аморти- 
зация қалдық құннан (бапанстық құннан) есептеледі.
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1998 1999 2000

Салык
есебі

Бухгал-
терлік
есеп

Лйыр-
машы-

лық

Сшіьік
ессбі

Бухгал-
терлік
есеп

Айыр-
машы-

лык

Салық
есебі

Бухгал-
терлік
есеп

Айыр-
машы-

лык
-1 500 -1 250 -250 -1 275 -1 250 -25 -1 084 -1 250 + 165

2001 2002 2003

Салык
есебі

Бухгал-
терлік
сссп

Лйыр-
машы-

лык

Сапық
есебі

Бухгал-
терлік
есеп

Айыр-
машы-

Л Ь ІҚ

Салық
есебі

Бухгал-
терлік
есеп

Айыр-
машы-

лық
-6 141 -1 250 -4 890 - -1 250 + 1 250 - -1 250 +1 250

2004 2005
Салық
есебі

Бухгалтерлік
ссеп

Айрыма-
шылык

Салық
сссбі

Бухгалтерлік
есеп

Айырма-
Ш Ь І Л Ы Қ

- -1 250 + 1 250 - - 1 250 +1 250

Уақытша айырмашылық алдымен таңбасымен, содан кейін 
“+” таңбасымен жүреді. Мүньщ мзні -  осы уақытша айырмашылық 
жойылады.

Салықтық кіріс = бухгалтерлік кіріс ± уақытша 
айырмашылықтар + түрақты айырмашылық.

Салық заңдарына сәйкес гехнологиялық жабдық 2 жыл өт- 
кеішен кейін шегерімге жатқызылған.

Түрақты айырмашылықтар салық есебінде қолданылатын же- 
келеген ведомостерде ескеріледі жэнс түсіндірме жазуларда ашы- 
лыи көрсетілуі тиіс.



Уақытша айырмашылықтар осы уақытша айырмашылықтар- 
дьщ сомасын бухгалтерлік ссепте көрсегу жолымен ескеріледі.

Салық тиімділігі дегеніміз -  салық заадарына сэйкес төлемі 
кейінге қалатыи немесе алдын ала төленуге тиіс салық толемдері. 
Габыс салығы жоніндегі салықтық төлемдер мыиадай компонеит- 

тсрден тұрады:
1. Теленуге тиіс табыс салығы.
2. Уақыгша айырмашылықтың салық тиімділіғі.
3. 4310 -  ’’Толемі кейінгс қалдырылған табыс салығы” шотына 

түзету (салық ставкасыпыц езгеруі).
1998 жылы занды түлғаның салықтық кірісіне 30% ставка 

бойынша, арнайы экономикалық аймақтарда — 20%, жер ондірістің 
пегізгі қүралы болып табылатын зацды түлғаларға — 10% ставка 
бойынша салық салынуға тиіс.

Мысаи: Заңды түлға 3 000 теңге болатын бухгалтерлік кіріс 
алды. Салық салынатын кірісті анықтаған кезде уақытша айыр- 
машылықтар мынадай болады:

а) амортизациялық аударымдар -  500 теңге;
о) сатудың жабылмаған запалы + 400 теңге;
б) косіпкерлік қызметпен байланысы жоқ тұрақты айырма- 

шылықтар -I- 200 теңге;
в) есепті кезеидегі салықтың ставқасы -  30%;
г) алдағы жылға салықтың ставкасы (қазірден бслгілі) -35%;
ғ) есепті кезеңнің басьшда басқа кезецдерден откен уақыт

айырмашылықтарының тиімділігі 90 теңге құрады (К-т 
4310), уақытша айырмашылык сомасы -  300 теңге.

'Габыс салығы саяыклық төлемдер:
1. Төленуге тиіс табыс салығы 3 000 + 200 -  500 + 400 = 3100
3100 х 30% = 930.
Д-т 7700 -  ’’Табыс салыгы бойынша шыгьшдар”.
К-т 3110 — 930.
2. Уақытша айырмашылықтар -  500 + 400 = -100 салық тиім- 

ділігі — 100 х 3 5 % = -  15 Д-т 7700 К-т 4310-35.
3. (-300 х 35% )-(-9 0 ) = — 15
Д-т 7700 К-т 4310-15 теңге
Д-т 7700 болғандықтан, 930 + 35 + 15 = 980 тг. табыс салығы 

бойынша шығындар.
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Қаржы-шаруашылық қызмеггің нәтижелері туралы есепте (№2 
нысан) таза кіріс 3 000 -  980 = 2 020 теңге сомасында көрсетілетін 
болады. 3110, 4310-шоттар бойынша бухгал герлік жазбалар-

1. Декларацияда белгіленген салық салынатын кірістен төле- 
нуге тиіс табыс салығы есептелген Д-т 7700 К-т 3110.

2. Субъектінің есеп саясатының өзгеруіне жэне елеулі қате- 
ліктердің түзетілуіне байланысты бөлінбеген кірісгің бастапқы 
сальдосын түзетуге қатысты салықтар сомасы:

а) есептегенге дейін Д-т 5430 К-т 3110;
э) кемуі Д-т 3110 К-т 5430.
3. Төтенше жағдайлардан жэне операциялардың тоқтатылуы- 

нан алынған кірістермен (залалдармен) байлаиысты салықтар со- 
масы:

а) залалдар Д-г 3110 К-т 6300;
ә) кірістер Д-т 6280 К-т 3110.
4. Уақытша айырмашылықтардың пайда болуы немесе жойы- 

луы нэтижесінде ағымдағы есепті кезенде төленуге жататын салық 
сомасы Д-т 6300 К-т 43100.

5. Есегггелген табыс салығы уақытша айырмашылықтардьщ пай- 
да болуы салдарынан кейінге қалдырылуға тиіс Д-т 7700 К-т 4310.

6. Салық ставкасының өзгеруіне байланысты 4310-шотқа тү- 
зету енгізу:

а) өскенде Д-т 7700 К-т 4310;
э) кемігенде Д-т 4310 К-т 7700.
7. Активгердің қайта бағалануына байланысты үміт күттірер 

салық тиімділігінің сомасы:
а) салық есебіндегі қайта бағалау өсімінің бухгалтерлік есептегі 

қайта бағалау сомасы өсімінен аргқанда Д-т 4310 К-т 5320;
э) бухгалтерлік есептегі өсім салық есебіндегі өсімнен асып 

түскен кезде Д-т 5320 К-т 4310.3130-”ҚҚС” шоты.
ҚҚС -  тауарлардың, жүмыстардың жэне қызметтердің ондірісі 

мен айналым процесінде қосьшған қүн өсімі бөлігіндегі бюджетке 
аударылатын жанама салық. Бюджетке төленуге тиіс ҚҚС өткізілген 
тауарлар, жүмыстар, қызметтер үшін көрсетілген ҚҚС сомасы мен 
сатып алынған тауарлар, жүмыстар, қызметтер үшін төленуге тиіс 
ҚҚС сомалары арасындағы айырма ретіңце анықгалады.
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ҚҚС ставкасы салық салынатын айналымның 20% құрайды.
I Іолдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар да бар. Есеп- 
ке алуға қабылданатын ҚҚС активтер 1420 -  ’’Орнын толтыруға 
арналған ҚҚС” шотында ескеріледі.

Сатып алынған құндылықтар, орындалған жұмыстар жэне көр- 
сетілген қызметтер үшін төленуге келісім берілген шоттар бойын- 
іиа ҚҚС сомасына Д-т 1420 К-т 3310.

Есепке алуға қабылданған (субъектінің ҚҚС бойынша бере- 
іиегін кемітуге жатқызылған) ҚҚС сомасы Д-т 3130 К-т 1420,

Шаруашылық субъектісінің ҚҚС бойынша бюджетке береше- 
і і пассивтік 3 1 3 0 -”ҚҚС” шотыида ескеріледі.

Мысал:
Өнім үшін салық шот-фактурасы 200 мың теңге.
ҚҚС -  40 мың теңге.
Жиыны -  240 000 теңге.
Өткізілген өнімнің нақгы өзіндік қүны -  195 000 теңге.
1. Өткізілген өнімнің нақты өзіндік қүнына Д-т 7010 К-т 1320 

-  195000 теңге.
2. Өнімиің келісім қүнына (ҚҚС-сыз) Д-т 1210 К-т 6010 — 

200000 теңге.
3. ҚҚС сомасына Д-т 1210 К-т 3130- 40 000 теңге.
4. Бюджетке ҚҚС төленген Д-т 3130 К-т 1040 — 40 000 теңге.
5. Сатып алушылардың шоты төленді Д-т 1050, 1040, 1010, 

1020 К-т 1210-240 000 теңге.
6. Жыл соңында:
а) шығыстар Д-т 5410 К-т 7010- 195 000 теңге;
э) кірістер Д-т 6010 К-т 5410 -  200 000 теңге. Таза кіріс 5 000 

теңге құрады.
Жеке түлғалардан алынатын табыс салығы
'Гелеушілер -  бүл салық жылында салық салынатын кірістері 

бар жеке түлғалар (ҚР азаматтары, шетелдік азаматтар, азаматты- 
ғы жоқ түлғалар).

Салық салу объектісі -  бүл жиынтық жылдық кіріс пен ше- 
герімдер арасындағы айырма ретінде есептелген салық салынатын 
кіріс.
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Салық кодексінің 29-бабында табыс салығының ставка -  кел- 
тіріледі. Төлем кезінде үсталған табыс салығын есеіггеу салықжы- 
льшьщ ішінде біркелкі (ай сайын) жүргізіледі. Соған байланысты
1.01.97 ж. бастап табыс салығын ұстауға арналған қайта есептеу 
коэффициенті ендірілген. Мүның өзі 12 санының салық салына- 
тын кірістің есептік сомасы анықталатын ай санына қатынасын 
білдіреді.

Қаңтар -  12 (12/1), ақпан -  6 (12/2), наурыз -  4 (12/3), сәуір 
-  3(12/4).

Салық кодексінде табыс салығы салынбайтын кірістер кел- 
тірілген. Жеке түлғалардан алынатын табыс салығы бойынша 
бюджетпен есеп айырысудың есебі пассивтік 3120 -  ”Жеке түлға- 
лардың табыс салығы” шотында жүргізіледі.

1. Жеке түлғалардан алынатын габыс салығын үстап қалғанда 
Д-т 3350 К-т 3120

2. Табыс салығын аударған кезде Д-т 3120 К-т 1040»
Акциздер
Төлеушілер — ҚР аумағында акцизделетін тауарлар өндіруші 

немесе осы тауарларды импорттаушы жэне сатушы жеке жэне 
занды тулғалар.

Салық салу объектісі -  акциздер қосылмаған бағалар бойын- 
ша анықталатын тауар қүны.

Үкімет ставканы тауардың құнына немесе өндірістің физи- 
калық көлеміне қатысты пайызбен бекітеді.

Акцизделетін тауарлар езгерген кезде акциз тауар (импорт- 
тықтан басқа) құнына қосылады. Акцизделетін тауарлар сатылған 
кезде акциздердің есебі ҚҚС есебі сияқты жүргізіледі.

Сатьш алушыларға шот ұсынған кездегі акциз сомасына Д-т 
1210 К-т 3140.^

Акциздерді бюджетке аударған кезде Д-т 3140 К-т 1040
Жер салығы
Төлеушілер -  иелігінде немесе пайдалануында жері бар жеке 

жэне заңды тұлғалар.
Салық салу объектісі -  жер учаскесі.
Салық жер көлемінің бірлігі үшін жыл сайынғы тіркелгені 

төлемдер түрінде белгіленеді.
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Жер салығы есептелген кезде Д-т 7210 К-т 3160.
Жср салығы аударылған кезде Д-г 3160 К-т 1040
Колік қүралдарына салыпатын салық
Салық төлем сэтіндегі айлық есеіггік көрсеткіштен % түрінде 

колік қүралдары қуатының эрбір киловатынан салық ставкалары 
бойыішіа жыл сайьш төленеді.

'Гөлем мерзімі -  1 қыркүйекке дейін.
Толеушілер -  меншік қүқығында, сенімгерлік басқаруында, 

шаруашылық басқаруында немесе жедел басқаруында мемлекет- 
і ік ссепте тұрған көлік қүралдары бар жеке жэне заңды түлғалар.

Салық есептелген кезде Д-т 7210 К-т 3170.
Салық теленгсиде Д-г 3170 К-т 1040.

1 2 .1 1 . Бюджеттен тыс төлемдер 
бойынша есеп айырысу

1210-3230-бвлімшеде бюджетген тыс төлемдер бойынша 
('і ічі айырысу жасалады. Шаруашылық субъектілері сақтандыру 
Опйыіііпа сақтаңдыру компанияларынан есеп айырысуды жүзеге 
асі.ірадм. Мүліктік сақтандыруғажататындар:

1. Ү йлсрді, ғимараггарды жэне басқа мүліктерді сақтандыру.
2. Колік қүралдарын сақтандыру.
1. Жануарларды сақтандыру. Жеке сақгандыруға жататындар:
1. Омірді сақтандыру.
2. Қайғылы жағдайлардан сақтандыру.
3. Балаларды сақтандыру.
4.1 Іеке қию күніне сақтандыру.
Субъекгілер мүлік сақтандырудың төлемдерін сақтандыру 

комиаииясына есептейді жэне бүл шығындарды өндіріс шығьш- 
дарына иемесекезеңшығыстарьшақосады. Сақтандырылған мүлік 
псмссс егіс бүлінгенде немесе апат болғанда сақтандыру компани- 
ялары сақтандыру өтемдерін төлейді.

Субьекгілер қауіпті жүмыстарды орындайтын қызметкерлерді 
(орт сондірушілер, үшқыштар, тауға шыққыштар) сақтандыруға
М І І І Д С Г Г І .
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ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ

1. Кәсіпорын цызметкерлеріюц жалақысыпаи табыс салыгын үстап 
цалу бухгалтерлік есептің шоттарында қалаи корсетіледі?

1)Д-т 3120 К-т 3350;
2) Д-т 7700 К-т 3110;
3) Д-т 3350 К-т 3120;
4) Д-т 3110 К-т 7700;
5) Д-т 3350 К-т 1040.

2. Шаруашылық операциясын қапдай бухгалтерлік жазбамеп корсет- 
кен жоп: “Комекші ондірістің жұмысшыларыиа жалақы есептелді”?

1) Д-т 7210 К-т 3350;
2) Д- т 8032 К-т 3350;
3) Д-т 8012 К-т 3350;
4) Д-т 8010 К-т 3350;
5) Д-т 3350 К-т 8012.

3. Шаруашылық операциясын қандай бухгалтерлік жазбамен кор- 
сеткен жон: “Іссапар шыгыстарына арпап кассадан аңша берілді”?

1)Д-т 1010 К-т 1250;
2) Д-т 1420 К-пг 1010;
3) Д-т 3350 К-т 1010;
4) Д-т 1250 К-т 1010;
5) Д-т 1010 К-т 3350.

4. Д-т 1420 К-т 1010 бухгалтерлік жазбасы нені білдіреді?
1) қолма-қол ақшага сатып алынган материапдар бойыпіиа ҚҚС ес- 

керілген;
2) келіп түскен материалдар бойыиша ҚҚС ескеріпген;
3) көлік цызметі бойыпша ҚҚС ескерілген;
4) цайтарылган материалдар бойытиа ҚҚС ескерілген;
5) босатылгаи материалдар бойытиа ҚҚС ескериіген.

5. Д-т 1210 К-т 3130 бухгалтерлік жазбасы непі білдіреді?
1) өнімді сатуды;
2) өнімнің нацты өзіндік қүнын есептен иіыгаруды;
3) сатылган өнім бойытиа ҚҚС цосьтша есептеуді;
4) сатылган өнім бойытиа ҚҚС есептеуді;
5) кедендік баж аударылган.
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6. Жалдау ақысыпың ҚҚС сомасына мынадай жазба жасалады:
1) Д-т 7450 К-т 2411-2417;
2) Д-т 3390 К-т 2930;
3) Д-т 1280 К-т 3130;
4) Д-т 3130 К-т 1280;
5) Д-т 1420 К-т 3140.

7. Сатып алушылар мен пшпсырыс беруіишердіц өнімдер, жумыспшр 
мен қызметтер уиіін үсынылган иіотты толеуі былайила көрсетіледі:

1) Д-т 1040 К-т 1130;
2) Д-т ПЗОК-т 1040;
3) Д-т 1040 К-т 2170;
4) Д-т 1040 К-т 1210;
5) Д-т 1040 К-т 1250,

8. Төлем мерзіміпіц басталуьша орай вексель берушінің вексельді отеуі 
бухгалтерлік есептің шоттарында қалай көрсетіледі?

1) Д-т 1040 К-т 3010;
2) Д-т 1040 К-т 1220;
3) Д-т 1220 К-т 1040;
4) Д-т 1040 К-т 1230;
5) Д-т 1040 К-т 1130.

9. Дебипгорлық берешектіц отелуін қандай бухгалтерлік жазбамен 
көрсеткен жон?

1) Д-т 1040 К-т 1270;
2) Д-т 1040 К-т 1250, 1280;
3) Д-т 1040 К-т 1070;
4) Д-т 1070 К-т 1040;
5) Д-т 1040 К-т 1210.

10. Шаруаиіылықоперациясы шоттар корреспонденциясын қурыңыз: 
“Қурылтайшылардаи жаргылық капиталга салым ретінде қолма-қол 
ақшасъи қаражаттары келіп түсті”

1)Д-т 1040 К-т 5020;
2) Д-т 5020 К-т 1040;
3)Д-т 1040 К-т 3310;
4) Д-т 1040 К-т 5010;
5) Д-т 5010 К-т 1040.



11. Шаруашылық операциясы бойынша шоттар корреспопденциясын 
қүрыңыз: “Алышаи несиелердің сомасы есеп айырысу іиотыпа есеп- 
телді”

1) Д-т 1040 К-т 4420;
2) Д-т 4420 К-т 1040;
3) Д-т 1040 К-т 3010, 4010;
4) Д-т 3010, 4010 К-т 1040;
5) Д-т 1040 К-т 1210.

12. Шаруашылық операциясы бойытиа шоттар корреспонденциясын 
қурыңыз: “Еншілес заңды тулгаларга береиіек өтелді”

1) Д-т 1210 К-т 1010;
2) Д-т 1040 К-т 1010;
3) Д-т 1010 К-т 1210;
4) Д-т 1040 К-т 1220, 1230;
5) Д-т 1220, 1230 К-т 1040.

13. Шаруашылық операциясы бойынша шотпшр корреспонденциясын 
қурыңыз: “Авапс алынды”

1) Д-т 1040 К-т 3520;
2) Д-т 3520 К-т 1040;
3) Д-т 1040 К-т 5020;
4) Д-т 3510, 4410 К-т 1040;
5) Д-т 1040 К-т 3510, 4410.

14. Шаруашылъщ операциясы бойынша іиоттар корреспопденциясын 
курыцыз: “Алдагы кезецдер есебіне алыпгап толемдер”

1) Д-т 1040 К-т 3310;
2) Д-т 3310 К-т 1040;
3) Д-т 1040 К-т 1210;
4) Д-т 3520, 4420 К-т 1040;
5) Д-т 1040 К-т 3520, 4420.

15. Шаруаіиыльщ операциясын қапдай бухгалтерлік жазбамеп кор- 
сеткен жөн: “Аванс берілді (алдын ала төлем)”?

1) Д-т 2920 К-т 1040;
2) Д-т 1610,2910 К-т 1040;
3) Д-т 1040 К-т 1610, 2910;
4) Д-т 1040 К-т 1050;
5) Д-т 1050 К-т 1040.
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16. Шаруашылық операциясын қандай бухгалтерлік эісазбамен кор- 
сеткен жөн: “Қарыздар мен несиелерді қайтару”?

1)Д-т 3130 К-т 1010;
2) Д-т 1010 К-т 3130;
3) Д-т 3010, 4010 К-т 1040;
4) Д-т 1040 К-т 3010, 4010;
5) Д-т 1040 К-т 3310,

17. Шаруашылық операциясып қандай бухгалтерлік зісазбамен кор- 
сеткеп жоп: “Салықпіар бюджетке аударылды ”?

1) Д-т 7210, 7110 К-т 1040;
2) Д-т 1040 К-т 7210, 7110;
3) Д-т 3010, 4010 К-т 1040;
4) Д-т 3110-3190 К-т 1040;
5) Д-т 1040 К-т 3110-3190.

18. Шаруаіиылық операциясын қапдай бухгалтерлік жазбамен кор- 
сеткеп жоп: “Бюджеттен тыс қорларга аударым жасалды”?

1) Д -т  3350 К-т 1010;
2) Д-т 1010 К-т 3350;
3) Д-т 3310 К-т 1040;
4) Д-т 3230, 3240 К-т 1040;
5) Д-т 1040 К-т 3230, 3240.

19. Шаруаіиылық операциясын қандай бухгалтерлік жазбамен кор- 
сеткен жоп: “Несиелер, қарыздар бойынша % төленді”?

1)Д- т 3380, 4160 К-т 1040;
2) Д-т 1040 К-т 3380, 4160;
3) Д-т 3010 К-т 1010;
4) Д-т 1010 К-т 3010;
5) Д-т 1630 К-т 1010.

20. Оң багамдық айырма бухгалтерлік есептің іиоттарында қалай 
корсетіледі?

1) Д-т 1050 К-т 1210;
2) Д-т 1210 К-т 6250;
3) Д-т 6250 К-т 1210;
4) Д-т 7430 К-т 1210;
5) Д-т 1210 К-т 7430.



21. Теріс багамдыц айырма бухгалтерлік есептіц шоттарында қалай 
корсетііеді?

1) Д-т 3310 К-т 1050;
2) Д-т 1050 К-т 3310;
3) Д-т 7430 К-пг 1210;
4) Д-т 1210 К-т 7430;
5) Д-т 6250 К-т 1050.

22. Сатып алушылар мен тапсырыс берушшерден кассага тускен 
ақша царажшптары бухгалтерлік есептіц шоттарында қалай кор- 
сетіледі?

1) Д-т 1010 К-тЗО 10;
2) Д-т 3010 К-т 1010;
3) Д-т 2180 К-т 1020;
4) Д-т 1010 К-т 1210;
5) Д-т 1210 К-т 1010.

23. Шаруаіиылық операцняеын цандай бухгалтерлік жазбамен кор- 
сеткен жоп: “Өнімдерді, жумыстарды, қызметтерді, тиуарларды 
цолма-қол ақшага сату”?

1) Д-т 1010 К-т 6120;
2) Д-т 6120 К-т 1010;
3) Д-т 1630 К-т 1040;
4) Д-т 6010 К-т 1010, 1020;
5) Д-т 1010, 1020 К-т 6010.

24. Шаруашылык операциясын қандай бухгалтерлік жазбамеи кор- 
сеткен жоп: “Кассага есеп айырысу шотыпап ациш тусті”?

1) Д-т 1010 К-т 1040;
2) Д-т 1040 К-т 1010;
3) Д-т 3350 К-т 1010;
4) Д-т 1010 К-т 3350;
5) Д-т 1250 К-т 1010.

25. Шаруашылық операциясын қандай бухгалтерлік жазбамеи кор- 
сеткен жөн: “Қолма-қол ақша банкке өткізілді”?

1) Д-т 1250 К-т 1010;
2) Д-т 1040, 1050 К-т 1010, 1020;
3) Д-т 1010, 1020 К-т 1040, 1050;
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4) Д-т 3010 К-т 1040;
5) Д-т 1040 К-т 3010.
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26. Шаруашыльщ операциясы бойынша шоттар корреспочдечциясыч 
қүрыңыз: “Жол жүру билеті сатып алыпды және чекпен төленді”

1) Д-т 1250 К-т 1040;
2) Д-т 1310 К-т 1250;
3)Д-т 1250 К-т 1070;
4) Д-т 1420 К-т 1050;
5) Д-т 3350 К-т 1050.

27. Пайдаланылмагач есепті аш а жалақыдач үсталгач кезде қандай 
бухгалтерлік жазба жасалады?

1) Д-т 1040 К-т 1250;
2) Д-т 1250 К-т 1040;
3) Д-т 1250 К-т 3350;
4) Д-т 3350 К-т 1250;
5) Д-т 1420 К-т 1250.

28. Д-т 7210, 8048 К-т 1250 бухгалтерлік жазбасы непі білдіреді?
1) пайдаланылмаган есепті сомачыц цайтарылуып;
2) пайдаланылмаган есепті соманың жалацыдан үсталуын;
3) есеп беруге сома берілгенін;
4) есепті соманыц кіріске алынуын;
5) аванстыц есеп берілгешіеи кейіи есепті сомаларды есептеп шыга- 

руды.

29. Шаруаіиылық оперициясы бойыигиа шоттар корреспоидепциясын 
қүрыңыз: “Декларацияда белгіченген салық салынатын табыстан 
толеу үшін табыс салыгы есептелді”

1) Д-т ЗПОК-т 7470;
2) Д-т 5430 К-т 3110;
3) Д-т 7700 К-т 3110;
4)Д-т ЗПОК-т 7700;
5) Д-т 7210 К-т 3110.

30. Шаруаіиыльщ операциясы бойыиша шоттар корреспонденциясыч 
құрыңыз: “Жеке түлгалардач алычатыч табыс салыгы үсталды”

1) Д-т 3110 К-т 3190;
2) Д-т 3190 К-т 3110;
3) Д-т 1210 К-т 3190;



4) Д-т 3120 К-т 3350;
5) Д-т 3350 К-т 3120.

31. Шаруашылық операциясы бойынша шоттар корреспонденция- 
сын қурыңыз (желтоцсаидагы қорытынды жазбалармен): “Кумшді 
қарыздар бойытиарезерв ңурылды”

1) Д-т 1290 К-т 1250;
2) Д-т 1250 К-т 1290;
3) Д-т 7210 К-т 1290;
4) Д-т 1290 К-т 7210;
5) Д-т 1290 К-т 7110.

32. Шаруашьиіық операциясы бойынша шоттар корреспондеиция- 
сыи қурыңыз: “.Күмэнді царыздар бойынила цурылган резерв есебінеп 
дебиторлық берешек есептен іиыгарылды”

1) Д-т 7210 К-т 1290;
2) Д-т 1290 К-т 1040;
3) Д-т 1290 К-т 3310;
4) Д-т 1290 К-т 1250, 1280;
5) Д-т 7210 К-т 1010.

33. Берілген қарыздар меп несиелер бойынша пайыз есептеуді қандай 
бухгалтерлік жазбамен көрсеткен жои?

1) Д-т 1040 К-т 1270;
2) Д-т 1250 К-т 3310;
3) Д-т 1420 К-т 1310;
4) Д-т 6110 К-т 1270;
5) Д-т 1270 К-т 6110.

34. Есептелген пайыздирмен дивидендтер бойышиа берешскті отеуді 
қандай бухгалтерлік жазбамен көрсеткен жоп?

1) Д-т 1040 К-т 1270;
2) Д-т 1250 К-т 1010;
3) Д-т 1270 К-т 6110;
4) Д-т 1270 К-т 1040;
5) Д-т 6110 К-т 1270.

35. Шаруашылық операциясы бойынша шоттар корреспонденциясыи 
қурыңыз: “Қызметтік іссапарлар уіиін валюталык, шоттан кассага 
царажат алындыі’

1) Д-т 1050 К-т 6250;
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2) Д-т 1020 К-т 1050;
3) Д-т 1050 К-т 1010;
4) Д-т 6250 К-т 1050;
5) Д-т 1050 К-т 1020.

36. Шетелдік сатып алуіиыдан алынган аванс сомасын цандай бухгал- 
терлік жазбамен корсеткен жөн?

1) Д-т 1040 К-т 1050;
2) Д-т 1050 К-т 1210;
3) Д-т 1050, 1020 К-т 3510, 4410;
4) Д-т 1050 К-т 6250;
5) Д-т 3510, 4410 К-т 1050, 1020.

37. Банктегі арпайы шоттардан есеп айырысу шотыпа қаражат 
тусуін қандай бухгалтерлік жазбамен корсеткен жон?

1)Д-т 1040 К-т 1070;
2) Д-т 1070 К-т 1040;
3) Д-т 1040 К-т 2180;
4) Д-т 1040 К-т 1010;
5) Д-т 1010 К-т 1040.

38. Банктен тыс мекемелерден алынган несие сомасы бухгалтерлік 
есептің шоттарында қалай корсетіледі?

1) Д-т 1040 К-т 3310;
2) Д-т 3310 К-т 1040;
3) Д-т 1040 К-т 6110;
4) Д-т 3020, 4020 К-т 1040;
5) Д-т 1040 К-т 3020, 4020.

39. Д-т 1040 К-т 1010 бухгалтерлік жазбасыпыц мәні ңандай?
1) агымдагы корреспонденттік шоттагы үлттық валюта сщгиасы 

шотыиан кассага ақша келіп түсті;
2) кассадан агымдагы корреспонденттік иіоттагы үлттьщ валюта 

шотына аціиа келіп түсті;
3) кредиторлъщ берешекті өтеу үшін есеп айырысу шотынан ацша 

аударылды;
4) ссітып алушылар мен тапсырыс берушілер бергеи аванстар есеп 

айырысу іиотына есептелді;
5) депопенттелген жалацы банктегі есеп айырьісу шотыиа енгізілді.
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1 3 - Т А Р А У .  ЕҢБЕК ЖӘНЕ 
ЕҢБЕКАҚЫ ЕСЕБІ

1 3 .1 . Адам құрамының есебі

Жаңадан жүмысқа альшған қызметкерге жүмысқа алушы (заң- 
ды немесе жеке түлға) жэне қызметкер (жеке тұлға) арасында жеке 
еңбек келісімшарты жасалуы гиіс.

Жеке ецбек келісімшарты дегеніміз жүмысшымсн жұмыс 
беруші арасында жазбаша жұмыс орны, келісімшарттың мер- 
зімі, еңбек режимі жағдайы, демалыс, еңбекақы, екі жақтың ма- 
териалдық жауагжершілігі, баска да жүмьгскерді әлеуметтік түр- 
мыстық қамтамасыздандыру сүрақтары бойынша келісім.

Әдстте, еңбекақы мөлшерін жұмыс беруші тағайындайды, ал 
жүмысшы немесе қызмеікер екі жакты келісімге сәйкес белгілі 
мамандығы бойынша берілген жүмысты атқаруға міндеттенеді, ал 
жұмыс беруші басқа да төлем ақыларды уақытылы төлеп отыруга 
міндеттенеді.

Жеке еңбек шаргы мазмуліы мен сипатын жүмьгс берушінің 
қаржы жағдайы мен ондіріс алдындағы міндеттер мсн оның са- 
лалық ерекшелігіне байланысты анықталады. Әйтсе де Қазақстаи 
Республикасының еңбек туралы заңындағы 7,8 жэне 9-баптар мін- 
детгі турде еңбек шартына енгізілуі тиіс.

16 жасқа толған зрбір азамаг еңбек шартына отыруға құқылы. 
Ата-аналарының рұқсатымеи жасы 15-ке толған тулға жумысқа 
қабылданады, ал кейбір ерекше жағдайларда ғана жасы 14-ке тол- 
ған тулга қабылданады.

Келісімшарт мерзімі заң бойынша белгіленбейді. Оны еңбек 
шартьша сэйкес қызметкер мен қызметке алушы бірге белгілей- 
ді. Егер еңбек шартында оның мерзімі корсетілмеген жаі дайда, ол 
мерзімі шектеусіз мерзімге тағайындалған деп есептеледі.



Жеке еңбек шарты жасалғаннан соң жүмысқа қабылдағандығы 
жайлы жүмыс беруші бұйрық (өкім) шығаруы тиіс. Кадрлар бөлімі 
жүмысқа қабылдағандығы туралы бұйрық (өнім) негізінде жеке 
карточка толтырып, еңбек кітапшасына жүмысқа қабылдағандыгы 
туралы белгі жасайды. Еңбек кітапшасын жүргізу тәртібі Қазақ- 
стан Республикасының 15.02.2000 ж. №35-П «Еңбек кітапша- 
сын жұргізу тэртібі жөнінде оны бекіту инструкциясы» туралы 
Әлеумеггік қорғау жэне еңбек министрлігінің бүйрығы бойынша 
жұзеге асырылады.

Жеке ецбек шартынан басқа жұмысқа алушы қызметкермен 
азаматгық-құқықтық келісімшартқа отыруға құкылы. Ондай ке- 
лісімшарт жеке арнайы тапсырмаларды орындау үшін жасалады.

Азаматгық-қүқықтық келісімшарттың жеке еңбек шартынан 
айырмашылығы орындаушы арнайы тапсырманы үйымның ішкі 
ецбек тэртібіне тэуелсіз орындайды.

Қызмегкер мен жұмыс беруші арасындағы еңбек жэне элеу- 
меітік қатынас .үйымдық шарт бойынша реггеледі. Мүндай шартқа 
отыру, жасау жэне оны жүзеге асыру Қазақстан Республикасының 
«Үйымдық шарты жөніидегі» 04.07.1992 жылғы №1514-ХІІ заң 
бойымша анықталады. Бүл шарт жүмыс берушінің экономикалық 
мүмкіпдіііне байланысты, заң негізінде белгіленген төменгі 
ецбскақыдан жоғары деңгейде еңбекақы белгілей алады. Жүмыс 
бсруші, сыйақы мөлшерін үйымдық шартқа сэйкес белгіленген 
молшерден кем тағайындай алмайды.

Қызметкер бір бөлімнен (цехтан) екінші бөлімге ауысқан 
жағдайда, басқа жүмысқа ауысқандығы жөнівде маман бөлімінің 
қызметкері бір дана етіп бүйрық (өкім) толтырылады. Бүйрыққа 
бүрынғы жэне жаңа жүмыс орны бөлімше бастықтарының қол- 
дары қойылғаннан кейін кәсіпорын басшысының қолы қойылады. 
Басқа жүмысқа ауысқандығы туралы бүйрық негізінде мамандар 
бөлімі, қызметкердің жеке карточкасы, еңбек кітапшасы мен басқа 
қүжатіарына белгі қояды.

Жыл сайынғы жэне басқа да «Еңбек туралы» заңға, ережелер 
мен заң актісі, үйымдық шартжэне демалыс графигіне байланысты 
қызметкерлерге берілетін демалыс туралы бүйрық шығарылады, 
оны мамандар бөлімі екі дана етіп толтырып, біреуін мамандар
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болімінде қалдырып, екіншісін бухгалтерияға береді. Бүйрыққа 
не кәсіпорын басшысы, немесе құрылыс бөлімі бастығы (мастер) 
қолын қояды. Осы бұйрық негізінде мамандар бөлімі қызметкерге 
демалыс берілгендігі туралы оньщ жеке карточкасына белгі қояды, 
ал бухгалтерияда қызметкердің орташа еңбекақысы есептеліп, де- 
малыс уақытына тиесілі төлемі анықталады.

Қызметкер жұмыстан шыққанжағдайдажеке, еңбек шартының 
тоқтатылғандығы жайлы бұйрықшығарылып, оны мамандар бөлімі 
екі дана етіп толтырып, бір данасын мамандар бөліміне қалдырып, 
екіншісін бухгалтерияға өткізеді. Бұйрыққа не кәсіпорын басшы- 
сы, немесе қүрылым бөлімі мастері қол қояды. Осы бұйрық не- 
гізінде бухгалтерия қызметкерімен есеп айырысады.

Барлық қызметкерлер санаты жүмыс уақытының пайдала- 
ну есебін, жұмысшылар мен қызметкерлердің жұмыс уақыты 
режімінің сақталуына бақылау жасау үшін, істелген жүмыс уақьггы 
туралы ақпараг жэне еңбекақы есептеу үшін, жүмыс уақыты та- 
белі жасалады. Табель оның қүрылуына жауапты түлғамен бір 
дана етіп, тиісті ресімделген соң бухгалтерияға беріледі. Табель- 
де жүмысқа келмегендігінің себебі, толық емес жүмыс күн тура- 
лы, жүмыс уақытьшан тыс істелген жүмыс уақыты мен басқа да 
тиісті жағдайдан ауытқулар тиісті қүжаттар негізінде көрсетіледі. 
(еңбекке жарамсыздық қағазы, мемлекеттік жэне қоғамдық мін- 
деттемелерді орындағандығы турапы аныктама жэне т.б.) Жүмыс 
уақыты есебі табельде жұмысқа келген күндерін көрсету немесе тек 
ауытқуларын (келмей қалу, кешігу) көрсету арқылы жүргізіледі.

Табель нысаны қалауы бойынша, бірақ міндетті түрде жүмыс 
уақытының пайдалану есебі көрінетіндей болуы тиіс.

Шаруашылық қызметінің процесінде жүмысқа қабылдау жэне 
жүмыстан шығару нәтижесінде қызметкерлердің саны өзгереді, 
жүмысы бойынша ауысулар жүргізіледі. Адам қүрамының есебін 
мамандар бөлімі жүргізеді. Ол жаллы кәсіпорын бойынша, оның 
қүрылымдық белімшелері бойынша қызметкерлердің саны ту- 
ралы жэне осы санньщ өзгерісінің себептері туралы; жынысы, 
жасы, санаты, лауазымы, мамандығы, жүмыс стажы, білімі және 
басқа белгілері бойынша қызметкерлер қүрамы туралы дерек- 
тер алуды қамтамасыз етеді. Адам қүрамьш есепке алу үшін
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№Т-2 нысанындағы жеке карточка, ал ғылыми қызметкерлер үшін 
№Т-4 нысанындағы ғылыми қызметкерді есепке алу карточкасы 
қолданылады. Жүмысқа келген адамдар соңғы жүмыс орны туралы 
жазулар жазылған еңбек кітапшасын мамандар бөліміне көрсетуге 
тиісті. Жаңадан жүмысқа алынған қызметкерге еңбек кітапшасы 
толтырылады. Ол мамандар белімінде сақталады. Оған табельдік 
иомір тағайындалып, есеп айырысу карточкасы беріледі. Бухгалте- 
рия оган ай сайын жалақы туралы мәлімеггерді енгізеді. Жаңадан 
қабылданғандарды жұмысқа қабылдау туралы №Т-1 нысанындағы 
бүйрықпен (өкіммен) ресімдейді. Басқа жүмысқа ауыстыру тура- 
лы №Т-5 нысанындағы бүйрық (өкім) қызметкерді бір болімшеден 
басқа болімшеге, бір лауазымнан басқасына өткізуді ресімдеу 
ксзіиде қолданылады. Соның негізінде жеке карточкада жэне 
ецбек кітапшасына белгілер қойылады. Демалыс беру туралы 
№Т-6 пысанындагы бүйрық (өкім) жыл сайынғы жэне езге дема- 
лыстарды ресімдеуге арналған. Оньщ негізінде жеке карточкаға 
болгілер қойылады, онымен бухгалтерия демалыс кезеңіне ақы 
толоуді жүргізеді.

Г.ңбок шартын тоқтату туралы №Т-8 нысанындағы бүйрық 
(окім) қычмоткер жүмыстан кеткен кезде қолданылады жэне кі- 
іinпішсі.іімі жазулар жазуға, жеке карточкасын жабуға, түикілікті 
с с й г і  айырысуға негіздеме болады. Өз еркімен жүмыстан кет- 
к о і і  ксзде қызметкер №Т-8 нысанының кері жағына өтініш жа- 
іады. Материапдық жауапты адам қабылданған, ауысқан жэне 
жү.ммстан кеткен жағдайда толық материалдық жауапкершілік 
гурнлы шарт жасалып, жаңадан тағайындалған адамдарға құнды- 
лі.псгарды берудің тэртібі мен мерзімдері белгіленуі тиіс. Қыз- 
могкердің жүмысқа қабылдану мерзіміне қарай былайша бөлінеді: 
түрақты жұмысының аяқгалу мерзімі көрсетілмеген, уақытша 
- 2 ай іпамасындағы мерзімге, маусымдық жүмыстарды орындау 

козеңіне (6 айдан аспайды). ¥лттық Статистикалық агенттіктің 
Ю.12.96 ж. №50 қаулысымен бекітілген жалдау бойынша жүмыс 
жасайтындардың саны мен жалақысыиың статистикасы туралы 
1 Іүсқаулыққа сәйкес қызметкерлердің өндірістік-шаруашылық 
қі.пмстіне қатысуына қарай қызметкерлер: өнеркэсіптік-өндірістік, 
оисркәсіптік емес болып бөлінеді.



Кэсіпорында жүмыс жасайтындарды тізімдік және тізімдік 
емес қызметкерлер деп бөледі. Орындайтьш атқарымына байла- 
нысты жүмыс жасайтындарды жұмысшылар жэне қызметкерлер 
деп бөледі. Қызметкерлер басшылар, мамандар жэне басқа қыз- 
меткерлер болып белінеді. Жұмысшыларды ендіріс процесіне 
қатысуына қарай негізгі жэне көмекші деп бөледі.

1 3 .2 . Еңбекақы нысандары 
мен жүйелері

Ецбекақы -  қызметкердің орындаған жүмыс көлемі мен бел- 
гілеген еңбек шарты және лауазым нұсқауына байланысты төлем. 
Еңбск тиімділігін аргтырудың эр түрлі ынталандыру жолдары 
болып, сыйақы, қосымша төлем, кепілді төлем ақы және т.б. бо- 
лып табылады. Жумысқа алушы еңбекақы жүйесі мен нысаньш 
Еңбек туралы ережеге сэйкес, нақтылы еңбек жағдайын еске- 
ре отырып, Қызметкерлер ережесі бекіткен жұмысшылар және 
жүмыс уақыты режімі бойынша өздері белгілейді. Аталган ере- 
желер жүмысқа алушыға тек еңбек шартына отыру немесе еңбек 
режімін ұйымдастыру үшін ғана емес, сонымен қатар шығындар 
мен төлемдерді негіздеу мақсатында да қажет.

Жалақы жеке жүмыс нәтижесі бойынша немесе үжымның жү- 
мыс нэтижесіне байланысты төленеді. Бүл жағдайда қызметкерге 
белгіленген еңбекақы көлемі заң бойынша белгіленетін төменгі 
еңбекақы мөлшерінен төмен болмауы тиіс.

Тэисірибе жүзінде еңбекақыны үйымдастырудың негізгі екі 
нысаны -  мерзімдік жэне кесімді қолданылады.

Мерзімді еңбекақы еңбекақы төлеу жүмыспен өтелген
уақьптагы тарифтік ставкалар немесе қызметақылар бойынша 
жүргізіледі. Мерзімдік еңбекақы -  жай жэне мерзімді сыйақылар 
болып бәлінеді.

Жай мерзімдік еңбекақы тек жүмыспен өтелген уақытпен 
жэне қызметкердің тарифтік ставкасымен немесе қызметақымен 
анықтапады.
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Бюджеттік сала қызметкерлеріне тарифтік ставка немесе 
і иісгі қызметақы тағайындалғанда, гөменгі еңбекақы мөлшері мен 
бірыңғай тарифтік сетка қолданылады.

Бірыңғай тарифтік сетка еңбекақы төлеудің 21 разрядына не- 
і ізделіп, эр разряд бойынша өзіндік тарифтік коэффициент белгі- 
ленген.
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Бірыңғай тарифтік сстка

Ііірыңғай тарифтік 
сотка разряды

(1 разрядка) 
тарифтік 

коэффициент

Бірыңғай тарифтік 
сетка разряды

(1 разрядқа) 
тарифтік 

коэффицент
1 іШ і і і 12 2,20
2 1,07 13 2,37
3 1,15 14 2,55
4 1,24 15 2,74
5 1,33 16 2,95
6 1,43 17 3,17
7 1,54 18 3,41
К 1,66 19 3,67
і) 1,78 20 394
10 1,91 21 4,24
11 2,05

Бірыңгай тарифтік сетка бойынша жүмысшылар мен мамандар 
I меіі 8 разряд, ал қызметкерлер 2 мен 21 разряд бойынша тарифи- 
кнцияланады. Қызметкерлерді тарификациялау бірыңғай тарифтік- 
мамандандырьшған аиықтама (БТМА) немесе мамандавдырылған 
ішықтама (МА) бойынша жұргізіледі.

Әр түрлі кэсіби маманданған қызметкерлер тобының тарифтік 
сіавкасы мен қызмет ақысы, кэсіпорын бекіткен 1 разрядтық став- 
ка бойынша, қызметке алушының төменгі еңбекақы көлемі кепілі- 
нс байланысты (1 разрядтық ставканың жоғары, бірақ төменгі 
оңбекақы мөлшерінен кем болмауы тиіс) жэне бірьщғай тарифтік 
сеткада бекітілген тарифтік мамақцандырылған коэффициентке 
байланысты анықталады.

Жүмысшылар мен қызметкерлердің гарифтік-маманданды- 
рылған анықтамасы қызметкерлерге разряд беріп жэне жүмысын
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тарификациялайтын, барлық мамандар кәсібіне сипаттама беріп, 
өндіріс және жұмыс жүрісіне байланысты бөлетін анықгама бо- 
лып табылады.

Мамандандырылған анықтама қүзыреті мен жүмыс күрделілігі 
сатысы жэне мамандану деңгейіне байланысгы дифференцияция- 
лауды қамтамасыз етеді.

Бүл анықтама мамандандырылган комиссияға қызметкерлер- 
дің мамандық разрядын белгілеу үшін қажет.

Кәсіпорын, меншік түріне қарамастан сңбекақыға қатысты 
сүрақтарды, үжымдық келісімге байланысты өзі шешеді.

Қажет болған жағдайда тарифтік-мамандандырылған анықта- 
маиы қолданады. Ол үшін тарифтік-мамандандырылған комис- 
сия құрылып (ТМК), тарифтік-мамандандырылған коэффициент- 
терді пайдалаиу негізінде қызметкерлердің мамандық разрядына 
сәйкестік аттестациясынан әткізеді.

Келісімді еңбекақы жағдайында, қызметкерге еңбекақы эрбір 
орындалған немесе ондірілген өнім үшін апдын ала белгіленген 
мөлшерде есегггеледі.

Кесімді еңбекақы мынандай жалақы жүйесіне бөлінеді:
1. Тікелей кесімді жүйе.
2. Кесімді-сыйақылық жүйе.
3. Ілгерішіл-кесімді жүйе.
4. Жанама-кесімді жүйс.
5. Аккордтық жүйе.
Тікелей кесімді телемде жалақының мөлшері тек шығарылған 

бүйымның саны мен өнім бірлігі үшін белгіленген бағалауға 
тәуелді болады.

Кесімді-сыйақылық төлемде кесімді жалақы сомасьшан басқа, 
белгілі бір сандық жэне сапалық көрсеткіштерге қол жеткізгені 
үшін сыйақы есептейді.

Ілгерішіл-кесімді төлемде өндірілген өнімді белгіленген нор- 
малар шегінде тікелей бағалаулар бойынша төлеу көзделген. Ал 
нормадан тыс бүйымдарды шыгару көтермеленген бағалаулар 
бойышла (2 есе кесімді бағалаудан аспайтындай) төленеді.

Жанама-кесімді жүйе жабдықтарға жэне жүмыс орындарына 
қызмет керсетуші жүмыскерлердің еңбек өнімділігін өсіруге ын-
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тапандыру үшін қодцанылады. Мұидай жүмыскерлердің еңбегі 
олар қызмет көрсететін негізгі жүмысшылар өндірстін онімнің 
ессбінен жанама-кесімді бағалаулар теленеді.

Лккордтық жуйеде орындалатын жүмыстың колемі алдын 
ала белгіленіп, багалау белгіленеді. Жүмыс орындалу мерзімін 
корсету арқылы бағаланады. Жүмысты орындауга наряд жазы- 
лады да, онда табыстың жалпы сомасы, жүмысты аяқгау мерзімі, 
корееткіштер мен сыйақының мөлшері көрсетіледі. Бүл қүрылыс 
саласында жиі қолданылады.

Кесімді, сондай-ақ мерзімді еңбекақылар жеке түрде жэне 
үжымдық (бригада) түрде жүзеге асырылуы мүмкін. Бригадалық 
ммсан эдетге кэсіптерді қоса агқару жэне орындаушылар бірін- 
бірі ауыстыру қажег болғанда қолданылады. Бригада ұжымының 
жалақыиы жоие жүмысгың жаппы нэтижесіне бригаданың эрбір 
мүіпесінің шынайы үлесін ескере отырып, сыйақыны анықтауға 
қуқі.ны бар. Кэсіби шеберлігі мен кэсігітерді қоса атқарғаны үшін 
қосі.імшл ақылар мен үстемелерді белгілеу жөнінде айталық. Та- 
рифтік стлвкалар мерзімдік ақы алатындар үшін жэне бір сағат 
і' \ мі.іі үіпім кссімді ақы алатындар үшін қызметкерлер разряды 

Піііімііііш інміі ііісисді. Жүмысшылардың еңбегіне ақы төлеу та- 
рифі ік і іамкалардың негізінде, ал қызметкерлер үшін лауазымдық 
кі.гімо і ақі.і нсгізіиде жүргізіледі. Кесімді бағалаулар қолданыстағы 
үақі.п нормалары мен шығарылым нормаларына негізделеді. Уа- 
һі.іі пормасы -  бүл адам/сағат, адам/күн көрсеткіштерімен көр- 
< іч іи т і ,  жүмыс бірлігін орындауга қажегті уақыт. Шығарылым 
ітрмікы қызметкер уақыт бірлігінде жасауғатиіс жұмыс санымен 
иіи.ікіаладм. Кесімді бағалау (Б) былайша есептейді:

I ІІІыгарылым нормасьш қолданган кезде (Н шығ.) Б = Т/Н 
inі.II’., мүндагы Т -  тиісті разрядтың тарифтік ставкасы 
(бірегсй гарифтік кесте бойынша айлық ставканы жүмыс 
уақытының орташа айлық балансына бөлу жолымен анық- 
тайды).

2. Уақыт пормасын қолданған кезде (Н уақ.) Б = Т х Н уақ. 
Толемнің мерзімдік нысаны қызметкерлердің барлық са- 
иатына қолданылады. Жалақыны есептеу жүмыс уақытын
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пайдалануды есепке алу табелінің негізінде жүргізіледі. 
Мерзімдік ақы алатын жұмысшының жалақы сомасы нақты 
жұмыспен өтелген сағаттардың сағаттьщ тариф ставкасына 
көбейтіндісі ретінде анықталады.

01 Жалақы = нақты жүмыспен х сағаттық тариф
Сомасы, өтелген сағаты, саны, ставкасы. Мысал. Мсрзімдік 

ақы алатын 6-разрядтағы жүмысшы сағаттық тариф ставкасьг 76 
теңге болған кезде 182 сағат жүмыс істеген. Жалақы сомасының 
есептелуі: 182 х 76 = 13 732 теңге. Қызметкерлердің жалақысы 
бойынша есептеледі: егер жұмыскер сол айдағы жүмыс күндерінде 
толықгай істесе, онда жалақының мелшері қызметақы мөлшеріне 
сэйкес келеді;

— егер жұмыскер сол айдағы жұмыс күндерінде толықтай 
жұмыс істемесе, онда жалақы нақты жұмыспен өтелген 
уақытқа қарай есептеп шығарылады.

Мысал. Қызметақысы 11 300 теңге фирма менеджері айдағы 
26 жүмыс күнінің 20 күнінде жүмыс істеген,

Айдьщ орташа күндік жалақысы: 11 300/26 = 434,62 теңге. 
Менеджердің жалақысы 434,62 х 20 = 8 692,4 теңге қүрайды. 
Жай мерзімдік жүйе жүмыскер еңбегінің түлкілікті нэтижесі мен 
оның жалақысы арасындағы байланысты қамтамасыз етпейді, 
Шаруашылық субъектісі жүмыскердің еңбегіне ақы төлеу үшін 
мерзімдік-сыйақылық жүйені қолдануға қүқылы. Бүл орайда сый- 
ақы беру жүйесін (ережесін) ез бетінше әзірлейді. Жүмыстың не- 
гізгі нэтижелері бойынша қызметкерлерге сыйақы беру мынадай 
көрсеткіштер бойынша жалақы қорынан (К-т 681) немесе түтыну 
қорынан (562-шот) жүргізіледі:

1. Өндірістік тапсырмаларды орындау және асыра орындау;
2. Еңбек өнімділігінің әсуі, бұйымның еңбекті қажет етуін 

төмендетуі, шығарылымның жаңа нормасын, қызмет көр- 
сету мерзімін игеру жэне басқалар.

Жеке кесімді еңбекақы
Табыс -  эрбір жүмысшының ясүмыс нэтижесіне байланысты. 

Ол белгіленген бағалауды дайындалған бүйымдардың сапасына 
кәбейту жолымен аныкдалады.
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Мысал. Кесімді ақы алатын жұмысшыға бірлігі 250,56 тең- 
геге бағаланатын 30 бөлшекті әзірлеу тапсырылды. Жалақысы 
30 х 250,46 = 7 513,80 теңге.

Бригадалық кссімді ецбекақы
Жұмысшылардың жалақысы бригаданың, учаскенің жұмыс 

нэтижесі бойынша анықталады. Бағалаулар жеке (эрбір кәсіпке) 
жэне кешенді (үжымдық) болуы мүмкін.

Жеке бағалауды қолданған кезде жалақы жұмыстың осы тү- 
рінің бағалауын бригада, цех, учаске жасаған (өңдеген) бүйым 
(жұмыс) санына кәбейту жолымен анықталады.

Кешендік бағалауды қолданған кезде бригаданың кесімді та- 
бысы анықталады. Ол бригада мүшелерінің арасында жалақы та- 
рифіне пара-пар бөлінеді (жүмысшы разрядының тарифтік ставка- 
сын накты жұмыспен өтелген сағаттарға көбейту арқылы).

Мысал. Құрамында 3-ші, 5-ші, 6-шы разрядты 3 адам бар 
кесімді ақы алушы жүмысшылар бригадасы эрқайсысы 8 040,40 
теңгеден бағаланған екі машинаны жинады. Ахметов 80 сағат 
жүмыс істеген (6-разряд), Ким 60 сағат жұмыс істеген (5-разряд), 
ГІетров — 70 сағат жүмыс істеген (3-разряд).

1. Бригаданың жалақысы 8 040,40 х 2 машина = 16 080,80 
теңге.

2. Тариф бойынша жалақы: Ахметов 80 х 100 = 8 000 теңге 
Ким 60 х 80 = 4 800 теңге, Петров 70 х 56 = 3 920 теңге.

3. Накгы жалақыны бөлу коэффициенті 16 080,8 /(8 000 + 4 
800 + 3 920) = 0,96 4. Айлық жалақы: Ахметов -  8 000 х 0,96 
= 7 680 теңге, Ким -  4 800 х 0,96 = 4 608 теңге, Петров -  3 
920 х 0,96 = 3 000 теңге. Жиыны: 16 080,80 теңге

Жанама-кесімді жүйеде қызмет көрсетуші жұмысшылардың 
жалақы молшері осы жүмысшылар қызмет көрсеткен негізгі 
өндірістік жұмысшылар еңбегінің түпкілікті нәтижесіне тікелей 
тәуелді болады. Б_үл орайда жанама-кесімдік бағапау қызмет көр- 
сегуші жұмысшылардың тарифтік жалақысының негізгі жұмыс- 
шылар жоспарлаған өнім шығарылымының санына қатынасы 
ретінде анықталады.

Мысал: Жөндеуші жүмысшы Кимнің жалақысы тариф бойын- 
ша — 14 400 теңге. Учаске бойыиша жоспарланған шығарылым
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(өндірістік тапсырма) 1 000 бірдік. Механикалық цехтың жүмыс- 
шысы Ким қызмет көрсеткен станокта 1 200 бірлік эзірлеген. Жа- 
нама-кесімді бағалау -  14 400/1 000 = 14,40 теңге.

Кимнің жалақысы -  1 200 х 14,40 = 17 280 теңге. Ілгерішіл- 
кесімді жүйе нормадан тыс шығарған өнімі үшін кесімді ақы ала- 
тын жүмысшыларды ынталандыруға қолданылады. Өндірістік 
тапсырма шегінде шығарылған өнім үшін төлем тікелей кесімді 
бағалаулар бойынша жүргізіледі. Таисырмадан тыс өнім үшін 
-  жаңа бағалаулар бойынша.

Аккордтық жүйе жүмысшылардың жалақысын нормаланған 
тапсырма (шығарылым уақытының нормасы) мен бағалау ал- 
дын ала белгіленген жүмыстың барлық көлемінің орындалуы 
анықтайды. Бүл нысан жүмысшылардьщ жеке тобьша немесе бри- 
гадалар үжымына (көбіне қүрылыстар) қолданылады.

Жалақы -  бүл еңбек өлшемі мен түтыну өлшеміне бақылау 
жасауды жүзеге асыруға көмектесетін маңызды экономикалық 
қүрал (түтқа). Шаруашылық субъектісінің түріне қарамастан эрбір 
қызметкердің кірісі субъект жүмысының түпкілікті нэтижелерін 
ескергенде, оның жеке үлесімен анықталады жэне сальщтармен 
реттелінеді. Жалақы түтынушы кірісінің үлкен бөлігін қүрайды, 
сондықтан да сүраныстың мөлшеріне, тауардың түтынысына жэне 
олардың бағасына елеулі әсер етеді.

Жалақының номиналды жэне шынайы түрлері болады. Номи- 
налды жалақы дегеніміз жалдамалы еңбектің қызметкері өзінің 
күндік, апталық, айлық еңбегі үшін алагын акша сомасы. Номи- 
напды жалақының мөлшеріне қарап табысының деңгейі жайында 
айтуға болады, бірақ түтынудың деңгейі мен адамньщ эл-ауқагы 
жайлы айту мүмкін емес.

Шынайы жалақы -  алған ақшаға сатып алуға болатын өмірлік 
игіліктер мен қызметгердің жиыны. Ол номиналды жалақыға ті- 
келей қатынасга жэне түтыну затгары мен ақылы қызметтердің 
бағасы деңгейім^н кері қатынаста болады.

Жалақы -  өнімнің өзіғщік қүньшың негізгі элементтерінің бірі 
больш табылады, сондықган да жалақы есебінің дүрыс үйымдасты- 
рылуы еңбек өнімділігінің аріуьша, өнімнің өзіндік қүньшьщ кемуіне 
жэне еңбеккерлердің өмір деңгейінің жақсаруына себепші болады.
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Қызметкерлермен есеп айырысу есебінің негізгі міндеттері:
1. Еңбектің саны мен сапасына, шығарылым нормасының 

орындалуына, жұмыс уақыты мен жалақы қорының пайда- 
ланылуына бақылау жасау.

2. Объектінің эрбір қызметкеріне жалақыны дер кезінде жэне 
уақтылы еСептеу.

3. Жалақыдан дер кезінде жэне дұрыс ұстап қалу.
4. Белгіленген мерзімдерде қызметкерлермен еңбекақы б о  

йынша есеп айырысуды жүргізу.
5. Есептелген жалақыны өнімнің, жүмыстың, қызметтің өзін- 

дік қүнына дер кезінде жэне дүрыс енгізу.
6. Өндірістік процеске басшылық жасау операцияларына қа- 

жетті еңбек гіен жалақы чуралы деректерді алу.
7. Еңбек жэне жалақы бойынша статистикалық есептемені 

жасау.
Мерзімді ецбекақы. Кэсіпорында 100 адам жүмыс істейді, 

оныц 80-і жүмысшы да, ал 20-сы қызметкерлер. Отыз қызметкерге 
еңбекақы, олардың мамандығы мен атқаратын міндеттеріне байла- 
нысты белгіленген:

10 адам -  9-разряд;
8 адам -  11-разряд;
4 адам -  14-разряд;
4 адам - 16-разряд;
2 адам -  19-разряд;
2 адам -  21-разряд.
Әр түрлі разряд бойынша қызметкерлердің айлық еңбекақы- 

ларын есептеу үшін мына формуланы қолданамыз:

¥жымдық келісім бойьшша 1-ші разрядтық ставка 18000 
теңге көлемінде бекітілген. Кэсіпорьш жүмыс режімі -  жұмасына 
5 күн (откен айдағы жүмыс күн і 21) 14-разряд бойынша 3 қызметкер 
өткен айда 18 күн жүмыс істеген.

Айлық
сңбекақы

Ұйымның 
1-разрядтық х 

ставкасы

1-разрядтық тарифтік коэффициент 
(бірыңгай тарифтік сстка сэйкестік, 

разряды бойыиша)



Сонда еткен айдьщ еңбекақысы былайша есептеледі:
9-разряд бойынша = 18000 • 1,78 х 10 = 320400 
11-разряд бойынша = 18000 • 2,05 • 8 = 295200 
14-разряд бойынша = 18000 • 2,55 • 4 = 45900 
14-разряд бойынша 3 адам, ай ішінде толық жұмыс істемеген 

сондықтан, олардың еңбекақылары былайша есептеледі:
= (18000 • 2,55) *21 x 18x3 = 118028.
16-разряд бойынша = 18000 • 2,95 х 4 = 212400 .<
19-разряд бойынша =18000 • 3,67 • 2 = 132120 
21-разряд бойынша = 18000 • 4,24 • 2 = 152640 
Қызметкерлердің айлық мерзімді еңбекақысы = 1276688. 
Ілгерішіл-келісімді жүйе өткізу бөлімінің 8 қызметкеріне 

еңбекақы ілгерішіл-келісімді жүйе бойынша төленетін болып бел- 
гіленген. Әрбір өткізілген (сатылған) 100 тауар үшін 1000 теңге, 
егер қызметкер 100 дана тауардан артық сатқан жағдайда эрбір ке- 
лесі сатылған тауар үшін жэне 200 теңге.

Өткізу бөлімінің 3 қызметкері ағымдагы айда орқайсысы 230 
дана тауардан сатқан, 2 қызметкер -  190 данадан, ал тағы да 3-еуі 
-  160 данадан сатқан.

Ағымдағы айда сатумен айналысатын қызметкердің еңбекақы- 
сын есептейміз.

230 данадан тауар сатқан қызметкердің еңбекақысы:
(1000 + (230 - 100) х 200) х 3 = 81000 теңге.
190 данадан гауар сатқан қызмегкерлердің еңбекақысы:
(1000 + (190 - 100) х 200) х 2 = 38000 теңге.
160 данадан тауар сатқан қызметкерлердің еңбекақысы:
(1000 + (160 - 100) х 200) х 3 = 39000 теңге.
Тауар сатумен айналысқан барлық қызметкерлердің еңбек- 

ақысы:
81000 + 38000 + 39000 = 158000 теңге.
Тікелей келісімді жүйе. Негізгі ендіріс цехының 80 қызмет- 

керіне, белгіленген келісімді жэне жалақы бойынша, шығарылған 
100 дана өнім үшін төлемі 560 теңге көлемінде белгіленген. Шы- 
ғарьшған өнім есебін, эрбір қызметкер бойынша жэне шығарған 
өніміне сэйкес оның еңбекақысы есептеледі. Ағымдағы айда қыз-
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меткерлер 200000 дана өнім өндіріп, олардың жалпы еңбекақысы 
мынаған тең болған:

200000 : 80 х 560 = 1 400 000 теңге.

Аккордтық жүйе. Қосалқы өндіріс қызметкерлеріне еңбек- 
ақы аккордтық жүйе бойынша есептеледі. Негізгі өндірістің цех 
жұмысшыларына істеген жөндеу жұмыстары үшін есептелген 
еңбекақы 400000 теңге, жүмысты орындауға жүмсалған барлық 
уақыт мөлшері 160 адам/сағат, оның 50 адам/сағат -  3 ағаш ше- 
берінің жүмсаған уақыты, 40 адам/сағат 6 қыздырушының жұм- 
саған уақыты, 20 адам/сағат 4 электриктің жұмсагаи уақыты, 
40 адам/сағат -  15 сылақшылардың жұмсаған уақыты, 10 адам/ 
сағат 2 жөндеу жүмыстарымен айналысатын жүмысшылардың 
жүмсаған уақыты (шаріты гүрде, эр жүмыс тобы бойынша істел- 
ген жүмыс уақыты бірдей). Демек, орындаған жүмыстары үшін 
жүмысшылардың еңбекақысы былайша есептеледі:

Ағаш шебсрлерінікі: 400000 : 160 х 50 = 125000 теңге, ал бір 
жүмысшынікін анықтау үшін осы соманы жүмысшылар санына 
болеміз, яғни 125000 : 3 = 41666 теңге, қыздырушылардың барлық 
еңбекақысы, 400000 : 160 х 40 = 100000 теңге, ал бір қыздырушыға 
шаққанда: 100 000 : 6 = 16666 теңге.

Электриктер еңбекақысы: 400000 : 160 х 20 = 50000 теңге, 
ал бір электриктікі: 50000 : 4 = 12500 теңге.

Сылақш ылар еңбекақысы: 400 000 : 160 х 40 = 100 000 теңге, 
бір сылақшының еңбекақысы: 100 000 : 15 = 7000 теңге.

Жөндеушілер еңбекақысы: 400000 : 160 х 10 = 25000 теңге, ал 
бір жүмысшының еңбекақысы 25000 : 2 = 12500 теңге.

Жөндеу бөлімінің жалпы еңбекақысы°400 000 теңге.
Жаыама-кесімді жүйе
Кэсіпорынның негізгі өндірісіне қызмет көрсететін жүмыс- 

керлер еңбекақысы, негізгі өндіріс қызметкерлері еңбекақысы- 
ның (12%) (1.400.000), яғни жанама кесімді жалақы төленеді. 
Сонда негізгі бұл жұмыскерлер еңбекақысы: 1400000 х 12% = 
168000.
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Сыйақы мөлшері орындалған жұмыстың маңыздылығы мен 
күрделілігіне қарай кэсіпкер мен жүмысшылардьщ топтарына са- 
раланып белгіленеді.

Мысал. Сыйақы беру туралы ережеде жабдықтың түрып қа- 
луын қысқарту үшін кезекші слесарьларға тарифтік ставкасының 
20%-ті мөлшерінде сыйақы беру көзделеді.

Техникалық себептерге байланысты жабдықтардың түрып 
қалу нормасы 5% қүрайды, Кезекші слесарь есепті айда і 80 сағат 
жүмыс жасаған. Тарифтік ставка 100%, жабдықтың ай ішінде тұ- 
рып қалуы -  3%.

1. Мерзімдік жалақы: 180 х 100 = 18 000 теңгеге тең.
2. Жабдықтың түрып қалуын төмендетудің эрбір %-ті үшін 

сыйақы мөлшері 20%/5% = 4%.
3. Жабдықтың түрып қалуын қысқарту 5% — 3% = 2%.
4. Сыйақының %-тік мөлшері 4% х 2% = 8%.
5. Сыйақы сомасы: 18 000 х 8% = 1 440теңге.
6. Ай ішіндегі жалақы 18 000 + 1 440 = 19 440 теңге.

Магериалдарды үнемдеген жүмысшыларға сыйақы беруге эр-
бір жүмыс орны, бригада учаскесі бойынша нақгы үнемделген ма- 
териалдар сомасынан белгілі бір % жүмсалуы мүмкін.

Мысал. Мерзімдік ақы алушы жүмысшы 160 сағатжүмыс істеп 
есепті айда 1 200 теңге сомасының материалдарын үнемдеген. 
Сыйакы беру туралы ережеге сэйкес сыйақы нақты үнемделген 
материалдардың 35% мөлшерінде есептеледі. Тарифтік ставка 100 
(сағатпен):

1. Мерзімдік жалақының сомасы 180 х 100 = 18 000 теңге.
2. Материалдарды үнемдегені үшін сыйақы 1 200 х 35% = 420 

теңге.
3. Айдағы жалақы сомасы 18 000 + 420 = 18 420 теңге.

Сыйақы цехтардың жәие бүкіл кәсіпорынның жалпы үжымдық
жүмыс көрсеткіштері үшін есептелуі мүмкін (өндірістік тапсырма- 
ларды, жеткізу шартын, откізу көлемін орындау жоне асыра орын- 
дау). Сыйақы көлемі жалпы кәсіпорын бойынша белгіленеді.

Мысал. Цехтың қол жеткізген жүмыс көрсеткіштері үшін бүй- 
рыққа сэйкес кезекші слесарь 15% молшерінде сыйақы алады. 
Слесарь 160 сағат жүмыс істеген. Тарифтік ставка— 100 теңге.
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1. 'Гарифтік жалақы 160 х 100 = 16 000 теңге.
2. Сыйақы 16 000 х 15% = 2 400 теңге.
3. Жалақы сомасы 16 000 + 2 400 = 18 400 теңге. Қызметкерлер 

кзсіпорын жүмысының жалпы көрсеткіштері үшін сыйақы алады.
Мысал, қызметақысы 12 000 теңге болатын менеджер 24 жұ- 

мыс күнінің 20 күнін жұмыспен өтеген (4 күн ауырған), сыйақы 
-40% .

1. Күндік орташа жалақы 12 000 / 24 = 500 теңге.
2. Нақты жүмыспен өтелген уақыттагы жалақы 20 х 500 = 

1000 теңге.
3. Сыйақы 10 000 х 40% = 4 000 теңіе.
4. Айлық жалақы 10 000 + 4 000 = 14 000 теңге.
5. Еңбекақы төлеудің кесімді нысаны бойынша жалақы есеп-

тоу.
Қесімді ақы алушы жү.мысшылардың шығарылымы мынадай 

қүжатгамамен ресімделеді:
1. Жске өндірістерде -  кесімді жұмыс нарядымен. Нарядгар 

жско жопс бригадалық болады. ЕІарядтар жүмыс басталғанға дейін 
гохнологиялмқ карталардың негізінде жазылады.

2. Ііүйымдардың гүр-түрі (сериясы) шығарылатын ірі серия- 
ііі.ік оидірісгерде маршрутгық қағаздар қолданьшады. Оларды 
ОүЙымднрдың белгілі бір топтамаларына жэне оларды осы цех- 
ти оцдсудің барлық жолына (маршрутына) жазып береді. Әрбір 
опсрация бойынша операцияға несие бөлшектің берілгені жэне 
іісшссі оиерациялардан жарамды жэне ақаулы болып алынғаны 
корсетіледі.

3. Жүмысшылар күннен-күнге бірдей жүмыс жасайтын немесе 
Ппсьшан аяғына дейін бүйымдарды өңдейтін массалық өндірістерде 
аралас рапорітар қолданылады. Олардың деректері жинақтау кар- 
ючкаларына кешіріледі де, эр жүмысшының ай ішіндегі жалақы 
еомасы ссептеліп шығарылады.

4. Шығарылымды есепке алу ведомосы.
5. Атқарылған жүмыстарды қабылдау туралы акт.
Жалақы екі түрге бөлінеді:
-  негізгі;
— қосымша.
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Нсгізгі -  бүл қызметкерлерге нақты жүмыспен отеген уақыты 
үшін, орындаган жұмыстары мен өнеркосігітік әнімдерінің саны 
мен сапасы үшін белгіленген бағалаулар мен қызмстақы бойьшша 
есептелетін жалақы. Негізгі жалақының қүрамына кіретіндер:

а) жүмыс істеген уақытына тарифгік ставкалар, қызметақы, 
кесімді бағалаулар немесе орташа табыстар бойынша есеп- 
телген жалақы;

э) қызметпен өткерген жылдар үшін үстеме;
б) жүмыс жағдайының өзгеруіне байланысты кесімді ақы алу- 

шыларға қосымша қызмет (материалдардың сэйкессіздігі, 
өвдеудің күрделілігі, қүрал-сайман мен жабдықтың икем- 
сіздігі);

в) кесімді ақы алушыларға үдемелі бағалаулар бойынша қо- 
сымша ақы;

г) ақшалай жэне натуралды сыйақылар жэне сыйақы беру- 
дің бекітілген тэртібіне сэйкес төленген сыйақылар, қо- 
сымшапар;

ғ) мерзімнен тыс уақыттағы жүмыс үшін қосымша ақы;
д) түндегі жүмыс үшін косымша ақы;
е) жүмысшының кінәсі жоқ түрып қалуға төлемдер.

Қосымша -  бүл қызметкердің кэсіпорында жүмыс жасамаған
уақытына ҚР зандарына сәйкес есепгелетін жалақы. Қосымша 
жалақының қүрамына кіретіндер:

а) балаларын тамақтандырушы аналардың жүмысындағы үзі- 
ліс уақыгына төлем;

э) жасөспірімдсрдің жеңілдік сағаттарына телем;
б) мемлекеттік жэне қоғамдық міндетгемелерді орындауға 

жүмсапған жүмыс уақытына төлем;
в) негізгі жэне қосымша демалыстар уақыгына телем;
г) пайдаланылмаған демалыс үшіи өтемақы;
ғ) шыққанда берілетін жәрдемақы.
Қызметкерлер жалақыдан басқа әлеумеггік сақтандыру қара- 

жаітары есебінен еңбекке уақытша жарамсыздық жөніндегі жэр- 
демакыны алады.

Негізгі жэне қосымша жалақылар жалақы қорын қүрайды. 
Жалақы қорының қүрамына жалақының барлық түрлері, ор
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түрлі сыйақылар, үстемелер, қосымша ақылар, заңға сәйкес қыз- 
меткердің жүмыс жасамаған уақытына есептелген ақша сомала- 
рын қоса алғанда, ақшалай немесе натуралды нысанда есептелген 
жеке әлеуметтік жеңілдіктер қосылады.

Кзсіпорынның жоспарьтмен (болжамымен) белгіленген, жала- 
қы төлеу шығыстарының сомасы жалақының жоспарлы қоры деп 
аталады. Ал есепті кезеңде қызметкерлерге нақгы төленуге тиіс 
жалақының сомасы кэсіпорындағы жалақының есептік қоры деп 
атапады.

Мерзімдік нысан кезінде еңбекақы төлеу жұмыспен өтелген 
уақыттагы тарифтік ставкалар псмссе қызметақылар бойынша 
жүргізіледі. Еңбекақы төлеудің мерзімдік нысаны мынадай жағ- 
дайларда колданылады:

1. Жүмысшы өнім шығарудың артуына тікелей әсер ете ал- 
майды.

2. Кесімді бағалауга қажетті шығарьшымның корсеткіштері 
толық емес.

3. Жүмыс уақытын пайдалануға қатаң бақылау үйымдас- 
тырылған, нақты жұмыспен өтеген уақытына қатаң есеп 
жүргізіледі.

4. Жұмысшылар дүрыс тарифтендірілген кезде, яғни жү- 
мысшының біліктілігі орындалатын жұмыстың разрядына 
сәйкес келуі.

5. Қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін.
Жай мерзімдік еңбекақы тек жүмыспен өтелген уақытпен жэне 

қызметкердің тарифтік ставкасымен немесе қызмет ақысымен 
аныкталады.Тэжірибеде осы табыстарды есептеудің үш түрлі эдісі 
қолданылады:

а) сағаттық;
э) күндік ақы;
б) айлық ақы.
Мерзімдік—сыйақылық ецбекақы кезінде тек нақты жүмыспен 

отелген уақыт қана ескеріліп қоймай, сондай-ақ еңбектің соңғы 
нэтижесі ескеріледі (белгілі бір көрсеткіштерге қол жеткізгені 
үшін сыйақы көзделеді).
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1 3 .3 . Қосымша жалақыны құжатпен 
 ресімдөу жөне есептеу

Қазақстан Республикасы еңбек заңдарына сэйкес жұмысшы- 
лар мен қызметкерлердің мынадай жүмыспен өтелмеген уақьптары 
төленеді:

1. Мемлекеттік және қоғамдық міндеттемелерді орындау уа- 
қыты.

2. Жасөспірімдердің жеңілдік сағатгарын тәлеу.
3. Нәрестені тамақтандыруға арналған қосымша үзілістерді 

төлеу.
4. Кезекті жэне оку демалыстарының уақытьш төлеу.
5. Пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы.
6. Жүмыстан босаған кездегі шығу жэрдемақысы.

Жүмыспен өтелмегенуақыторташажалақы бойыншателенеді.
ҚР Еңбек және халықты әлеуметгік қорғау министрлігінің
5.09.97 ж. №3 жэне ҚР Қаржы министрлігінің 16.09.97 ж. №17/8340 
бүйрықтарымен бекітілген ¥йьшдардың қызметкерлеріне орташа 
жалақыны есептеудің тэртібі туралы Нүсқаулыққа сәйкес үйым- 
дардың қызметкерлеріне орташа жалақы есептеу үшін телемдердің 
алдындағы 12 күнгізбелік ай есептік кезең болып табылады (бір 
жылдан кем уақыт жүмыс жасаған қызметкерлер үшін орташа 
жалақы нақты жүмыспен өтелген уақыт үшін белгіленеді). Орташа 
жалақыны анықтау үшін:

1. Күндік орташа жалақыны (демалыс жәие мереке күндерін 
қоспағанда).

2. Орташа сағаттық жалақы пайдаланыладът*
Күндік орташа жалақы, еңбекке ақы төлеу мен демалыс үшін 

өтемақы төлеуден басқа барлық жағдайда есепті кезеңде есептел- 
ген жалақы сомасын жүмыс күндерініц сомасына бөлу жолымен 
анықталады. Нақты жүмысшының орташа жалақысының мөлшері 
күндік оргаша жалақыны төленуге тиіс күндср сомасына көбейту 
жолымен анықталады.

Күндік орташа жалақы есегіті кезеңде есеіггелген жалақы со- 
масын жыл сайынғы жүмыс уақыгының балансына сәйкес осы 
кезендегі жүмыс сағатгарына белу жолымен есептеледі. Нақты
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қызметкердің орташа жалақысының мөлшері орташа сағаттық 
жалақыны төленуге тиіс кезендегі жүмыс сағатьгаың санына кө- 
бейтілу жолымен анықталады.

Егер:
1. Қызметкердің орташа жалақысы төленсе, немесе, сақгалса 

(ҚР заңдарына сэйкес).
2. Қызметкер мемлекетгік элеуметтік сақтандыру бойынша 

жэрдемақы алса (жүктілігі мен босануы бойынша еңбекке 
уақытша жарамсыздық) жэне басқадай болса, орташа жа- 
лақыны есептеуге арналған есептік кезеңнен уақыт, сон- 
дай-ақ төленген сомалар алынып тасталады.

Ынталандырушы сипаттағы сыйақылар мен басқа төлемдерді 
ссептеу уақьггы бойынша орташа жалақыны есептеген кезде қо- 
сады, ал жылдық сыйақылар мен сыйлықгар есепті кезеңнің эрбір 
айы үшін 1/12 мөлшерінде ескеріледі.

1. Мемлекеттік жэне қоғамдық міндеггемелерді орындау уа- 
қыты. Төлем орташа сағаттық немесе орташа күндік жалақы 
бойынша қызметкер мемлекеттік немесе қоғамдық міндет- 
темелерді орындаған мекеменің табелінің, анықтамасының 
немесе қүлақтандыруының негізінде жүргізіледі.

2. Жаеөспірімдердің жеңілдік сағаттары. 5 күндік жүмыс ап- 
тасы кезінде 16 мен 18 жас аралығындағы жасөспірімдер 
үшін күніне 7 сағат 12 минутган аспау керек (16-дан 18 жас- 
қа дейін — аптасына 36 сағат, 15-тен 16 жасқа дейін — апта- 
сына 24 сағат).

Олар:
а) кесімді ақы алушы жасөспірімдерге кесімді ақы алушының 

тарифтік ставкасы бойынша;
э) мерзімдік ақы апушы жасөспірімдерге -  тиісгі разрядтың 

мерзімдік ставкасы бойынша төленеді. Жеңілдік сағатгары 
жүмыс уақытының табелінде көрініс табады.

3. Нәрестені тамақтандыруға арналған үзіліс. Мүньщ өзі ме~ 
дидина мекемесі емізетін аналар мен 1 жасқа дейінгі балапары 
бар әйелдерге берген анықгамамен ресімделеді. Демалыс пен та- 
мақтануға берілетін жалпы үзілістен басқа эрбір үш сағат сайын 
нэрестені тамақтандыруга арналған 30 минутгық қосымша үзілістер 
беріледі. Бүл үзілістер орташа сағаттық жалақы бойынша төленеді.
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4. Демалыс уақытын төлеу. Еңбек зандарына сэйкес жұмыс 
(күнтізбелік емес) жылында жүмысшылар мен қызметкерлерге 
бір рет демапыс беріледі. Дсмалыс алу құқығы сол кәсіпорында 
11 ай үздіксіз жүмыс істегеннен кейін туындайды. Демалыстың 
үзақтығын шаруашылық субъектісі белгілейді жэне кестеге сэйкес 
беріледі. Демалыс бүйрықпен немесе демалыс беру туралы жазба- 
мен ресімделеді де, онда оның қандай мерзімге берілетіндігі мен 
үзақтығы көрсетіледі. Демалысты төлеуге жэне пайдаланылмаған 
демалыс үшін өтемақы төлеуге арналған күндік орташа жалақы 
демалысқа кетер алдындағы 12 күнтізбелік айдың жалақысына 
орай анықталады (18.09.97 ж. №17/9340 Нүсқаулық).

Егер бір жылдан кем жүмыс істесе, онда демалысқа кетер 
алдындағы күнтізбелік айлардың жалақысына орай анықталады. 
Күндік орташа жалақы есепті кезендегі жалақы сомасын жүмыс 
уақытының жыл сайынғы балансындағы жүмыс күндеріиің айлық 
орташа санына бөлу жолымен есептеліп шығарылады (1997 жылы 
— 25,0; 1998 ж ы л ы -25,67).

Демалыс уақытындағы жалақы күндік орташа жалақыны де- 
малыс күндерінің санына көбейту жолымен алынған сомаға тең.

5. Еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша жәрдемақыны есеп- 
теу. Сырқаттанғанда, жарақаттанғанда, санаторийлік-курортгық ем- 
делгенде, отбасы мүшесі ауырганда және оған күтім жасау қажет 
болғанда, карантинде, кэсіби ауырғанда ауыру күіщері белгіле- 
неді. Аурулық куэлік (еңбекке жарамсыздық қағазы) жәрдемақы 
тағайындауға негіз болады. Жалақыньщ 100% мөлшеріндегі жэр- 
демақы мертіккеңде, кэсіби аурумен ауырғанда, 8 жыл жэне одан 
астам үздіксіз жүмыс стажы бар қызметкерлерге, сондай-ақ асыра- 
уьшда 16 жасқа жетпеген (18 жасқа дейінгі оқушыпар) 3 жэне одан 
көп балалары бар қызметкерлерге беріледі; 80%-ті мөлшерінде - 
үздіксіз жұмыс стажы 5-8 жыл болса; 60% — үздіксіз жүмыс стажы 
5 жыл болса беріледі. Орташа жалақыны есептеген кезде мынадай 
төлемдер ескерілмейді (ҚР Үкіметінің 26.03.97 ж. №419 қаулысы):

а) пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы;
э) материалдық көмек түріндегі акшалай жэрдемақы;
б) өтемақы төлемдері;
в) тәулік ақьшың орнына жалақыға қосылатын қосымшалар 

мен үстемелер;



г) арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің, арнайы тамақіың кұны;
г) біржолғы котермелеу төлемдері;
д) бағалы қағаздар бойынша дивидендтер;
е) окушылардың, студенттер мен аспиранттардың стилендия- 

лары;
ж)қызметкерге келтірілген залалды, оның жү.мысқа байла- 

нысты мертігуі немесе өзге жарақаттаиуын төлеу жэне 
отемақы беру.

1 3 .4 . Жалақыдан ұстап қалу 
және телемдер

Қазақстан Республикасы заңына сэйкес жұмыскердің еңбек- 
ақысыііаи: міндетгі зейнетақы, жеке, табыс салығы, орындаушы 
қнғаздар бойынша, сонымен бірге жұмысшының жазбаша ке- 
иісім бойынша, немесе жұмыс берушінің бастамашылығымен жұ- 
мысксрдің келісімінің еңбекақы есебінде төленген авансты қайтару 
үшііі (артық төленген соманы қайгару үшін) жэне т.б. жағдайларда 
үс іпгі қшіулар болады.

Жскс табыс салығын үстау. Салық кодексінің 145-бап ставкасы- 
іпі сойкес, ецбекақы, сонымен қатар жүмыс орьшдарынан төленетін 
юлсм ақылар, иатуралды телем ақыны қоса есеіггегендегі қызмет- 
ксрлер іабысгары, материалдық, элеуметгік табыспгарынан жеке та- 
быс салығы үсталады. Жекетабыс салығьш есептеу, ұстау белгіленген 
шцдылыкдар бойьшша, ай сайьш өспелі жиынтықган жүргізіледі.

Салық жылы аякталғанға дейін қызметкер жүмыстан шығатып 
болса, оның алған табыстарына сәйкес, нақтылы істеген мерзіміне 
қарай, қайта есептеу коэффициентін пайдаланып (1) жеке табыс 
сшіыгы қайта есептеледі. Қайта есептеуге кірісі мен салығы жайлы 
шіықтама беріледі.

Қазакстан Республикасы кэсіпорындарында жеке табыс салы- 
i i.il[ үстау. Мысапы, “Қуат” серіктестігінде қызметкер Шалов Н.К. 
2003 жылдың 22 желтоқсанында (“Еңбек туралы” заңның 25-бабы, 
t і ) сзйксс жеке еңбек шартын бүзған. Қазіргі заңдылықтарға сэйкес 
осоптелген қызметкермен жеке еңбек шарты бүзылған кезде, жел-
І Н - 3/41-07
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тоқсан айьшда, қызметкерге 40570 теңге көлемінде пайдаланыл- 
маған демалысы үшін өтемақы төленген. Қызметкердің 2003 жылғы 
жалпы табысы 666476 теңге эр айға шаққанда: 

қаңтар -  54203 шілде -  54203 
а қ п а н -54203 т а м ы з-54203 
наурыз -  72200 кыркүйек -  53705 
сәуір -  54203 қазан -  54203
мамыр — 36400 қараш а-54203
маусым -  80750 желтоқсан -  44000 
барлығы: 666476
Жұмысшының жалпы табысына кесікті жалақымен қоса, қо- 

сымша төлем ақылар кірген:
Наурыз айында-Наурыз мейрамына қарсы сыйақы 17997. 
Мамыр айында-уақытша еңбекке жарамсыздығы жайлы жәр- 

дем а қ ы - 12000.
Медициналық қызметгі өтегені үшін, растайтын қүжат не- 

гізінде бір жолғы төлем 26547.
Қыркүйек айында 9 айдьщ қорытындысы бойынша сыйақы 

-  11502.
2003 жылғы эр айға шаққандағы жеке табыс салығын үстау, 

еңбекақы бойынша есеп айырысу есеп каргочкасында көрсетілген.
Табыс салығының үсталынуы 681 шоітың дебеті 639 шоттың 

кредиті “Жеке табыс салығьг субшоты арқылы көрсетіледі”.
Жалақыдан үстап қалу тек зақда кәзделген жағдайларда жүр- 

гізіледі. Әрбір жалақы төлемі кезінде барлық үстап қалулардың 
жалпы мөлшері жалақының 50%-нан аса алмайды.

Қызметкердің жалақысынан бухгалтерия үстальшдардың мы- 
надай түрлерін үстап қалады:

1. Табыс салығын.
2. Орындаушы қағаздар бойынша.
3. Несие сатып алынған тауарлар үшін тапсырмалар мен мін- 

детгемелер бойынша.
4. Жазбаша тапсырмалар, жеке сакгандыру шарггары бойынша.
5. Егер шаруашылық субъектісі кэсіподақтардың немесе 

гәуелсіз кэсіподақтардың федерация кеңесінде тіркелген 
болса, 1%-дық кэсіподақ жарнасы.
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6. Жалақы есебінен берілген авансты өтеу.
7. Жеке тұрғын ұй күрылысына берілген несиені өтеу есебіне.
8. Жұмысшының жазбаша келісімі бойынша шаруашылық 

субъектісіне тиесілі тұрғын үй үшін пэтерақы төлеу.
9. Демалыстың өтелмеген күндері үшін.
10. Кэсіпорынга келтірген зиянды өтеу.
11. Айыппүлдар мен мойиындағы ақша.
12. Ведомстволық мектепке дейінгі мекемелерде балаларды 

үстау үшін.
Табыс салығын үстау. “Салық жэне бюджетке төленетін бас- 

қа да міндеггі телемдер туралы” Қазақстан Республикасы Пре- 
чидентінің Жарлығына сэйкес (01.01.98 ж. өзгерістерін ескер- 
генде) жылдық орташа кіріс пен шсгерімдер арасындағы айырма 
ретінде есептелген кіріс салық салу объектісі болып табылады. 29- 
бапқа сэйкес табыс салығын есептеу салық жылы ішінде біркелкі 
(ай сайын) жүргізіледі. Соған байланысты 1.01.97 ж. бастагі қайта 
есептеу коэффициенті ендіріледі. Мүлыд озі 12 садының салық 
сплыматын кірістің есептік сомасы анықталатын айлар санына 
қлтыиасы болып табылады. Қаңгар = 12 (12/1), ақпан = 6 (12/2), 
шіурмч 4 (12/3), желтоқсан = 1 (12/12). Салықжылы аяқталғанға 
дейш қі.гімсі кср жүмыстан кететін болса, ол алғаннақтытабысына 
орай тпбыс салығьш қайта есептеу керек. Қажет болған жағдайда 
кірістің ссеіігік сомасынан аванспен үсгалған табыс салығының 
еомасын қайтару қажет.

Халықтық соттың шешіміне, нотариалды органдардың атқа- 
рушы жазуларына, өтем алу туралы экімшілік органдардың қау- 
лысына сойкес берілетін атқарушы қағаздар бойынша үстап қалу 
ііегізгі жалақыдан, тұрақгы сипаггагы барлық қалған төлемдерден, 
соның ішінде сыйақылар мен ецбекке уақытша жарамсыздық 
жөніндегі жэрдемақыдан жүрғізіледі. Келіп түскен атқарушы 
қағаздар арнайы тізілімде тіркелуге тиіс. Алименттер есепті ай- 
дагы іюгізгі жэне қосымшадан табыс салығы үсталғаннан кейін 
қаліаіі сомадан үсталады. Кэмелетке толмаған балаларды күтуге 
іірнсілі аіі алимент бір бала үшін жалақыныд 25% мөлшеріиде, екі 
Омла үшін -  жалақыныд 33%-ы, үш жэне одан коп балалар үшін 
5()%-і.ііі қүрайды. Белгіленген толем күнінен кейінгі үш күн ішін-
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де үсталған алименттердің сомасы алушыға төленуге немесе өтем 
алушыньщ шотына аударылу керек. Борышкер кәсіпорыннан ке- 
тетін болса, шаруашылық субъекггісінің бухгалтериясы атқарушы 
қағазга барлық ұсталған алимснттер туралы белгі қойып, оны 
мөрмсн растайды, егер белгілі болса, оның жаңа жүмыс орнын не- 
месе тұратын жерін көрсетеді.

Нссиеге сатылған тауарлар үшін үстап қалу саудаласушы 
үйымның жазбаша тапсырмасы, міндеттемесі негізінде жүргізіле- 
ді. Есептеудіц екі эдісі бар:

1-әдіс. Субъект банктен (немесе өз қаражаггары есебінен) қа- 
рыз алады жэне саудаласушы кэсіпорыпмен толықтай есси айы- 
рысады да, гауарды өз қызметкеріне сатып эпереді. Осы тауар- 
ларды алған қызметкерлердің жалақысынан ай сайыи белгілі бір 
сома ұсталады. Мүның өзі қызметкердің шаруашылық субъектісі 
алдындағы берешегін кемітуге жатады.

2-әдіс. Сауда жасаушы үйымның жазбаша тапсырма-міндет- 
темесінің негізінде (тауарларды қызметкер сатып алғанда) қыз- 
меткердің жалақысынан ай сайын белгілі бір сома үсгалады жэне 
сауда жасаушы үйымның шотына аударылады.

Материалдық залалды (кемшілік, үрлық-қарлық) отеу бойын- 
ша үстап қалу көшірмелердің, жалпы жиналыстың хаттамасының 
немесесоторғандары шешімініңнегізіндежүргізіледі. Мүндаүстап 
қалудың мөлшері мен мерзімі көрсетіледі. Ақаудан жэне бүлінуден 
болған ысыраптар ақау туралы актінің негізінде етеледі.

Кэсіподақ жарналарын үстап қалу айға ссептелген жалақының 
барлық сомасына 1% молшерінде жүргізіледі.

Берілгеи жоспарлы жэне жоспардан тыс аванстар сақтандыру 
қағаздарының немесе сақтандыру агенггерінің куэлігі (ұйғарымы) 
негізіиде үсталады.

8. Қызмегкерлсрмен еңбекақы бойынша есеп айырысуды ре- 
сімдеудің тэртібі.

Есеп айырысу жоне есеп айырысу-төлем всдомостары ецбек- 
ақы бойынша есеп айырысудың негізгі тіркелімі болып табылады. 
Бүл жалақы бойынша жэне эрбір қызметкерден үсталатым барлық 
ұсталымдардың түрлері бойынша деректер көрсетілетін жиынтық 
деректер.

2 7 6  Қаржыльіқ ес еп
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ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ

1. Кдсіпорын кызметкерлеріпе кассадан жалақы беру бухгалтерлік 
ессптіц шоттарыпда қалай корсетіледі?

1) Д-т 10101 К-т 1040;
2) Д-т 3350 К-т 1010;
3) Д-т 1040 К-т 3350;
4) Д-т 1040 К-т 1010;
5) Д-т 1040 К-т 3310.

2. Шаруашылық операциясы бойышиа шоттар корреспонденциясып 
қүрыңыз:”Әктшілік-басқару қызметкерлеріпе жалақы есептелді”

1) Д-т3350 К-т 3310;
2) Д-т 8012 К-т 3350;
3) Д-т 3350 К-т 7210;
4) Д-т 7210 К-т 3350;
5) Д-т 3350 К-т 8012.

3. ІІІируашылық оиерациясы бойыпша іиоттар корреспопдепциясып 
қурыңыз: “Автістыц пайдалапылмаган қалдыгы есепті түлганың 
жалақысынан усталды ”

1)Д-т 3350 К-т 1010;
2) Д-т 1010 К-т 3350;
3) Д-т 3350 К-т 1250;
4) Д-т 1250 К-т 3350;
5) Д-т 8010 К-т 3350.

4. ПІаруашылық операциясы бойышиа шоттар корреспонденциясып 
қурмңыз: “Сыйақы берілді”

1) Д-тЗ350 К-т 1250;
2) Д-т 1250 К-т 3350;
3) Д-т 3350 К-т 6280;
4) Д-т 3350 К-т 1010;
5) Д-т 1010 К-т 3350.

5. Шаруашылық операциясы бойынша іиоттар корреспондеициясыч 
қурыңыз: “Жярдемақы берілді”

1) Д-т 3350 К-т 1010;
2) Д-т 1010 К-т 3350;
3) Д-т 1010 К-т 1040;



4) Д-т 3350 К-т 7210;
5) Д-т 7210 К-т 3350.

6. Шарутиыльщ опсрацимсы бойытиа іиоттар корреспопдепциясып 
қурыңыз: “Алынбаган эісалақы депоненттелді”

1) Д-т 3350 К-т 1040;
2) Д-т 3350 К-т 3540;
3) Д-т 7210 К-т 3350;
4) Д-т 3350 К-т 7210;
5) Д-т 1040 К-т 1010.

7. Шаруашылық операциясы бойынша шопгтар корреспопденциясып 
қурыңыз: “Езеп беретін адамдар пайдаланылмаган аванс сомасын 
кассага откізді”

1)Д-т 1010 К-т 3350;
2) Д-т 1250 К-т 1010;
3) Д-т 1010 К-т 1250;
4) Д-т 3350 К-т 3540;
5) Д-т 3540 К-т 3350.

8. “БерЫген аванс сомасы есептен шыгарылды” деген шаруашылық 
операциясы бойытиа шоттир корреспопдеіщиясын қурыңыз:

1) Д-т 1010 К-т 1.040;
2) Д-т 3540 К-т 1010;
3) Д-т 3540 К-т 1250;
4) Д-т 1250 К-т 1040;
5) Д-т 1250 К-т 3510.

9. Шаруашылық операциясы бойыиша шоттар корреспонденциясын 
қурыцыз: “Қызметкерлерге қарыз берілді”

1) Д-т 1040 К-т 1070;
2) Д-т 1010 К-т 1250;
3) Д-т 1250 К-т 1040, 1010;
4) Д-т 3540 К-т 1250;
5) Д-т 3350 К-т1010.

10. Шаруаиіьиіық операциясы бойытиа шоттар корреспонденциясын 
курыцыз: “Жеке тулгалардан алынатын табыс сшіыгы жалақыдан 
устап ңалынды”

1)Д-т 3350 К-т 3130;
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2) Д-т 3350 К-т 3110;
3) Д-т 3350 К-т 1010;
4) Д-т 3350 К-т 3120;
5) Д-т 3120 К-т 3350.

11. Шаруашылық операциясы бойыпша шоттар корреспопдеіщия- 
сын қурыцыз: “Үсынылгап қарыздар бойышиа пайычдар есептел- 
д і”.

1) Д-т 3540 Кт 1010;
2) Д-т 1250 К-т 1010;
3) Д-т 1250 К-т 3510;
4) Д-т 1010 К-т 1250;
5) Д-т 2170 К-т 6110.

12. Олсумсттік сала цызметкерлеріпе жалақы есептеу бухгалтерлік 
сссптіц шоттарында қалай корсетіледі?

1) Д-т 8032К-т 3350;
2) Д-т 8012 К-т 3350;
3) Д-т 3350 К-т 3420;
4) Д-т .3031 К-т 3350;
5) Д-т 3350 К-тЗ 130.

13. (Һібіріске қызмет корсетуіиі ңызметкерлерге жалақы есептеуді 
бухгалтерлік есептің шоттарымен корсетіціз:

1) Д-т 3350 К-т 1010;
2) Д-т 8012 К-т 3350;
3) Д-т 3350 К-т 8012;
4) Д-т 1010 К-т 3350;
5) Д-т 8042 К-т 3350.

14. Ақауды тузеткені ушін жумысшыларга жалақы есептеу бухгал- 
терлік есептіц шоттарыпда қалай корсетіледі?

1) Д-т 7110 К-т 3350;
2) Д-т 3350 К-т 7110;
3)Д-т 8032 К-т 3350;
4) Д-т 8048 К-т 3350;
5) Д-т 3350 К-т 8048.
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15. Ецбекке уақытша жарамсыздық бойыпша жэрдемақы есептеу 
бухгалтерлік есептің іиоттарында қалай корсетіледі?

1) Д-т3420 К-т -5;0;
2) Д-т 7110 К-т 3420;
3) Д-т 3350 К-т 1010;
4) Д-т 1010 К-т 3350;
5) Д-т 3350 К-т 1250.

16. Шаруашылық операциясы бойынша шопипар корреспоиденциясып 
қурыңыз: “Атқарушы қужаттар бойытиа жалақыдан шимепттер 
устап қалынды”.

1) Д-т 3350 К-т 3190;
2) Д-т 3350 К-т 3390;
3) Д-т 3390 К-т 3350;
4) Д-т 8048 К-т 3350;
5) Д-т 3350 К-т 3350.
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К M l  I I I I K  ОІ1ЕРАЦИЯЛАР -  бүл банктердің табыс алу жзне 
о іінің отімділігін қамтамасыз ету мақсатында иелігінде бар ре- 
сурстарды орналастыруды жүзеге асыратын операциялар.

АККРЕДИТИВ -  бүл сатып алушының тапсырмасы бойынша сатып 
алушының (аккредитив ашушының) банкісінің жабдықтау- 

;і ші.шың банкісіне аккредитивте керсетілген күжаітарды жаб-
дыкінупіы бергеннен соң жэне аккредитивтің басқа да шарт- 
ііірып орындаған жағдайда төлемді төлеуге берген шартты 
ақшшіай міидеггемесі.

ЛҚІ11Л -  барлық тауарлардың қүньш өлшейтін, жалпыға балама айрықша 
тауар.

ДҚІІІД IVIДССДСЫ  — жеке түлғаларға, кэсіпорындарға жэне мемлекет- 
ке тиісті жэне шаруашылық айналымына қызмет ететін, сатып 
алу жоне телсм қүралдарының жиынтык көлемі.

ДК.ІПД ҚДІ*ДЖДТЫ — бүл косіпорынның кассасындағы колма-қол 
ақша қаражаітарының сомасы, бапьстердегі есеп айырысу 
іпо '1 ыидагы, валіоталық шоітағы және өзге шоттардағы акша 
қаражатгары, бағалы қағаздар (акциялар, облигациялар, жинақ 
ақша сертификаттары, вексельдер) жэне кэсіпорынның өзге де 
ақша қаражаттары.

ДГІІДЙЫ  ҚУЖ АТТАР — бүл хапық шаруашылығыньщ жекелеген са- 
лаларымда колданылатын қүжаттар. Оған аткарылған жұмыс- 
тарды кабылдау актісі, жолдама қағаздар жэне т.б. жахады.

А М О РТИ ЗАЦ И ЯЛЫ Қ Қ ¥ Н  — дегеніміз бастапқы қүн мен жою- 
қүнының арасындағы айырмашылық.

АМ ОРТИЗАЦИЯ Н ОРМ АСЫ  -  бүл амортизациялық аударымдардың 
жылдық сомасыньщ негізгі құралдардың жылдық орташа 
қүнына қатынасы.

АУДАРМ АЛЫ  ВЕКСЕЛЬ (ТРАТТА) -  бүл вексельде көрсетілген со- 
маиы белгілеш ен мерзімде үсынушыға немесе үшінші түлғаға
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(эмитентке) төлеу женінде кредитордың (трассанттыц) борыш- 
керге (трассатка) берген бұйрыгы.

АКК О РДТЫ Қ  Ж ҮЙ Е -  қосалқы оидіріс кызметкерлеріне еңбекақы 
аккордтық жүйс бойынша есептеледі.

АҒЫ М ДАҒЫ  АКТИ ВТЕР -  евдеу және сату мерзімдеріне карамастан 
тауарлы-материалдық корлар (шикізат калдығы, негізгі жэне 
көмекші материалдар, отын, сатып алынатын жартылай фабри- 
каттар, косалқы бөлшектер.
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УХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП  КОН ЦЕП ЦИЯЛАРЫ : кэсіпорын қаржы 
есеіггілігін жүргізу мақсаты, бухгалтерлік есеп ақиараттарыиың 
сапалық сипатгамасы, қаржы есептілік элементтері, өлшеу 
критерийлері мен басқа да принциптер

БА Н К ТІК НЕСИ Е -  б.үл банктік мекемелерден қарыз алушыларға 
ақшалай түрде берілетін несие.

БАСТАПҚЫ  Қ ¥Ж А Т  -  бүл шаруашылык операдиясы орындалған 
сэтте жасалатын жэне болған фактілерді алғаш куәландыратын 
бухгалтерлік қүжат.

БӨ Л ІН БЕГЕН  П АЙ ДА -  акциялар бойынша дивидендті төленгеішен 
кейін жэне резервтік қорға аударғаннан калган пайданың 
белігі.

БУХГАЛ ТЕРЛ ІК ЕСЕП -  басқарудың аса маңызды функцияларының 
бірі. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде оиы бизнестің, 
кәсіпкерліктің тілі деп санайды.

БАҒАЛ АУ -  бұл натуралды көрсеткіштерді акшалай көрсеткіштерге 
аударудың эдісі. Мүның өзі шаруашылык корлар мен олардың 
қорлаиу көздері туралы жалпылама деректерді алу үшін бух- 
галтерлік есепте ақшалай көрсеткіштерді міндетті түрде пайда- 
ланумен байланысты болып отыр.

БУХ ГА Л ТЕРЛ ІК  БАЛАНС -  косіпорынның мүлкі мен олардың пайда 
болу кездерін ақшалай бағамен белгілі бір күнге, әдетте айдың
1-күніне экономикалық топтастырудың эдісі.



БАЛАНС' -  созі латын тілінен аударылғанда теңдікті, теңдестікті неме- 
сс қаидай да бір қызметтің тараптары арасындағы қатынастың 
сандық керсеткішін білдіреді.

БАЛ АІК' ІІЛЛЮ ТАСЫ  -  баланстың активі мен пассиві бойынша 
жиһштықтар болып табылады.

БУХГАЛ ТЕРЛ ІК ЕСЕПТІҢ Ш ОТТАРЫ  Д Е Г Е Н ІМ В - шаруашылық 
қорлары мсн олардьщ көздерін ақшалай бағамен топтастьфудьщ, 
ш ымдагы есеике алудьщ, бакылаудың жэне көрсетудің әдісі.

l . l l ’l ,1 'ЕЙ ҚҮЖ АТТАР — бүл халық шаруашылығының барлык салала- 
рыида иайдапанылатын қүжаттар.

ІІУХІ АЛТЕРЛ ІК БАЛАНСТЫ Ң БАБЫ — кәсіпорын мүлкінің жеке- 
легои түрлсрін, онын пайда болу көздерін, міндеттемелерін си- 
іиіпайгыіі баланс активі мен пассивінің көрсеткіші (жолы) деп 
италады.

В л Л И П  А — бүл біріншіден, сол елдің ақша бірлігі; екіншіден, шетел 
мсмлскеітерінің ақша белгілері; үшіншіден, хальщаралық есеп- 
іосу бірліктері жэне төлем қүралы (СДР, еуро).

ІІЛ.ІІІОТАЛБІҚ БАҒАМ  -  бір елдің ақша бірлігінің екінші бір елдің  
ақша бірлігіне қатысты бейнеленетін бағасы.

ІіЕКСЕЛЬ -  белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде жэне бел- 
гіленген жерде төлейтіндігі туралы борышкордың карыздық 
міндеттемесі.

гМ  УДІІИЛЛ ЕСЕБІ -  активтің белініс бағасы мен кәсіпорынды 
біргүтас түрінде сатқан кезде алынған түсімнің арасындағы 
айырма сомасы «фирма бағасын» немесе гудвиллді күрайды.

Д І С Б И Т О Р Л Ы Қ  Ж ӘНЕ КРЕДИ ТОРЛЫ Қ БЕРЕШ ЕК ТЕРДІҢ  
ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРІ — бүл құндылықтарды алу, 
қызмет корсету жэне т.с.с. мерзімдеріиің оларды төлеу мерзім- 
дсрімси сэйкес келмеуі.
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ДЕБЕТТЕЛЕТІН ЖӘНЕ КРЕДИТТЕЛЕТ1Н ШОТТАРДЫ көрсе- 
ту — шоттар корреспонденциясы немесе бухгалтерлік жазу 
(бухгалтерлік жазба) деп, ал шотгар корреспонденцияланатын 
шоттар деп аталынады.

ДЕРЕКТЕМЕЛЕР -  бүл құжаттарда келтірілетін көрсеткіштер. Оны 
жасалған операдиялар деректерінің негізінде толтыру кажет.

ДЕРБЕС (ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ) МЕНШІК -  бұл әртістердің, орын- 
даушылардьщ, дыбыс жазушылардың, радио және телебағ- 
дарламалардың қызметіне қатысты авторлыц цуцыцты, 
өнер табысы эісәие патенттік қуқыққа, ғылыми жаңалык 
құқыгына, фирмалык атауға және коммерциялық белгілеуге 
теріс ниетті бэсекелестерден қорганыс жэне баска кұдықтарға 
катысты зандық ұғым.

іЕ к іЖ А Қ Т Ы  ЖАЗУ -  бұл шаруашылык операциясын ор тұрлі 
шотгардың дебеті мен кредиті бойынша бірдей сомамен бір 
мезгілде керсету әдісі.

ЕҢБЕК ҚҰРАЛЫ -  бұл еңбекгің кұрал-сайманы, сонық кемегімен адам 
өндіріс процесінде белгілі бір өнім ендіріп шығару үшін еңбек 
затына әсер етеді.

ЕҢБЕК ЗАТТАРЫ -  адам еңбек процесінде еңбек құралдарыньщ 
кемегімен эсер ететін заттар.

ЕСЕП АЙЫРЫСУДАҒЫ ҚАРАЖАТ -  берілген аванстар бойынша 
тауарлар, ж.үмыстар мен кызметгер үшін, алынған вексельдер 
бойынша дебиторлық берешектер, есеп беретін адамдардағы 
сомалар.

ЕКІЖАҚТЫ ЖАЗУ -  шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есеп- 
тің шотгарында тіркеудің эдісі. Бүл әдістің мэні -  эрбір шаруа- 
шылык операциясы екі рет тсң сомамен бір шоттың дебетінде 
жэне басқа шоттың кредитінде жазылады.

ЕСЕП БЕРУ ДЕГЕНІМІЗ -  кәсіпорынның белгілі бір кезендегі өн- 
дірістік шаруашылық жэне қаржы кызметтерін сипатгайтын 
көрсеткіштердің арнайы кестелерге топтастырылған жүйесі.
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EC E ll САЯСАТЫ -  бүл ұйымның есептік нұсқасын, нү.сқалар рұқсат 
еткен есеп объектілерін бағалаудың, сондай-ақ белгіленген 
нормалардың талаптарына жэне кәсілорын қызметінің ерек- 
шеліктеріне орай бухгалтерлік есепті жұргізу мен үйымдас- 
гырудың техникасыньщ нысавдарын таңдау.

І ІІІ.І КЛҚЫ — кызмегксрдіц орындаған жүмыс көлемі мен белгілеген 
иңбек шарты хоне лауазым нүсқауына байланысгы төлем.
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ж ЛЙ ВЕКСЕЛЬ -  вексельді ұстаушыға вексельде көрсетілген со- 
маны белгілі бір уақытта немесе талаи етуге байланысты телеу 
туралы вексель берушінің еш нәрсемен негізделмеген міндет- 
тсмссіи сипаггайтын вексель.

ЖЛІЧ ЫЛЫҚ КАПИТАЛ -  кәсіпорынның құрылтай кұжаттарына 
сойксс оның меншік иелерінің (қатысушыларының, құрыл- 
тайшыларының) салымдары есебінен құралған жарғылық қор.

ЖЕДЕЛ -  (немесе жедел-тсхиикалық) есгп шаруашылық процестері 
меи ку-былысгарына оларды тікелей жүзеге асыру барысында 
бақылау жасауга арналған.

ЖҮЙЕЛІК Ж АЗУЛАР-деректерді экономикалық біртектес объектілер 
бойынша жүйелендіретін жазу.

ЖИНАҚТАМАЛЫ ЖӘНЕ ТАЛДАМАЛЫ -  бухгалтерлік есептің 
шоттары болып белінеді.

ЖИНАҚТАМАЛЫ ШОТТАР -  шаруашылық қорларын немесе олар- 
дың коздерін жалпылама түрде көрсетуге арналған шоттар.. 
Осындай шоттармен жүргізілетін есеп жииакгіамалы ссеп деп 
агалынады

“ЖАЛДАУ МIНДЕТТЕМЕЛЕРГ’ ШОТЫ — негізгі, пассивтік есеп 
айырысу шоты. Кредиті бойынша кәсіпорынның үзак мер- 
зімді жалға алынған НҚ үшіи жалға берушіге берешегінің ай 
басындағы жэне соңьшдағы калдығы көрсетіледі. Жалдау 
ақысының сомасы ағымдағы ай үшін есептеледі.

ЖАЛДАУ -  бүл кэсіпорындар мен өзге мүліктік кешендер арасындағы 
шаргқа негізделген түрде жерді, езге табиғи ресурстарды және 
жалгердің шаруашылык немесе өзге қызметті өз бетінше жүзеге
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асыруына қажетгі мүліктерді мерзімді, қайтарымды түрде пай- 
далануы. Жалдау нәтижесінде жалға беруші мен жалгер ара- 
сында жалдау шартыиа негізделген қатынасгар пайда болады.

ЖАЛҒА БЕРУШІ — жалдау шарты мүлікті жалға беретін мешпік иесі.
Мүлікті жалға беруге меншік иесі окілеттік берген органдар 
мен үйымдар, сондай-ақ заңды және жеке түлгалар жалға бе- 
руші бола алады.

ЖАЛГЕР — бүл жалдау шарты бойынша мүлікті жалга алатын заңды 
немесе жеке түлға. Заңды жэне жеке түлғалар, біріккеы кэ- 
сіпорьшдар, шетелдік занды түлгалар, халыкаралық үйымдар 
мен бірлестіктер жалгер болуы мүмкін.

ЖАЛДАУ ШАРТЫ -  бұл тараптардың еркінділігі мен толык тең 
құқықтылығы негізінде жасалатын жалдау шархыішң талаита- 
рына сай мүлікті жалга беру туралы жалгер мен жалға беруші 
арасындагы келісім. Мүлікті жалға беру меншік құқып баруге 
әкеп соқтырмайды.

ЖАЙ ЛИЗИБГ -  жалдау шартының мерзімі аяқталғап бойда мүліктің 
жалға бсрушіге қайтарылуын коздейді.

ЖАЙ ВЕКСЕЛЬ -  оны борышкер жазып береді жоне оғаи қол қояды.
Екі тарап қатысады: вексель беруші жэне вексель үстаушы. 
Вексельде берілген орны мен күні, міндеттеменіц жаппы сома- 
сы немесе % телеу жоніндегі міндеттеме белек түрде, төлемнің 
мерзімі мен орны, алушының атауы, екі тараптың қойган 
қолдары көрсетіледі.

ЖАНАМА-КЕСІМДІ ЖҮЙЕ -  кәсіпорынның негізгі ендірісіне қызмет 
көрсететін жүмыскерлер еңбекақысы.

“ЖЕТКІЗУ ШІГЕ” ЛИЗИНГІ -  мұндай кезде негізгі қүралдарды сатушы 
“Лиз-бек” лизингіндегі сиякты жалгерге айналады, жалданған 
жабдықты ол емес, басқа жалгерлер пайдаланады.

и НВЕСТИЦИЯЛАР -  кэсіпорынның табысты активтеріне (бағалы 
қағаздар, акциялар, облигациялар), жарғылык корына жэне 
басқа кэсіпорыыға салған ұзак мерзімді (бір жылдан астам мер- 
зімге) инвестициялары, өзге кэсіпорындарга берілген қарыздар 
көрсетіледі.
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қ  АРЖЫ ЛИЗИНГІ -  бүл уақытша пайдалануга берген лизинг 
затының мерзімі ішінде езінің толық амортизациялық құнын 
төлеп шығуымен немесе езін-езі өтеуімен байлаііысты ұзақ 
мерзімді лизинг.

КДЛЬКУЛЯЦИЯ -  шығындарды топтастыру мен сатып алынған ма- 
териалдық қүпдылыктардың, эзірленген енімдер мен атқа- 
рылған жүмыстардыц өзіндік қүнын аныктау әдісі. Өнімнің 
озіидік қүнын калькуляциялау нормативтік қүжаттармен рет- 
телінеді.

ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАЛАРСЫЗ — чектср, пластикалық карточкалар 
электрондық аударымдар комегімен пайдаланьшатын клиент- 
тсрдің шоттардағы сақтаған ақшалары (депозиттер).

ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАЛАРСЫЗ ЕСЕП АЙЫРЬІСУ -  бул ақшалай 
қаражаттарды толеушілер мен алушылардьщ шоттарына бай- 
ланысты жазбаша түрде жасалатын ақшалай есеп айырысулар.

ҚҰЖАТТАУ — шаруашылық операцияларын құжаттардың көмегімен 
олар жасалган сәтте және сол жерде бастапқы тіркеу. Қүжат 
бухгалтерлік жазбапар үшін міндетті негіз болып саналады. 
Әрбір шаруашылық операциясына, ол жасалған сәтте кұжат 
жасалады, онда қүжаттың атауы, операцияның мазмүны, оның 
жасалган күні, елшем бірлігі, операцияның жасалуына жауап- 
ты адамдардың қойған колдары керсетіледі. Сейтіп, қүжаттар 
заидық растаушы күшке ие болады.

ҚАРАПАЙЫМ ЖАЗУ — бір шоттың дебеті екінші шоттың кредитімен 
корреспонденцияланатын жазу.

КҮРДЕЛІ ЖАЗУ — бір шоттың дебеті екі немесе одан да көп шоттардың 
кредитімен корреспонденцияланатьш, бір шотгыц кредиті екі 
немесе одан да көп шоттардың дебетімен корреспонденцияла- 
натын бухгалтерлік жазу.

КӨШІРМЕЛЕР -  қүжаттың барлық деректемелерін қайта шығару.

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ -  бүл кәсіпорынның есепті кезендегі қаржы 
шаруашылық қызметіне сипаттама беретіи белгілі нысандарға 
топтастырылған керсеткіштер жүйесі.



КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫ ЖАГДАЙЫ -  ресурстардыц қолда ба- 
рын, орналастырылуын жэне пайдаланылуын, кэсіпорышіың 
қаржылық тұракдылығын, баланстың өтімділігін көрсететін 
көрсеткіштер жүйесімен сипатталагын кешеиді түсінік.

Қ¥ІІДЫ  БІРКЕЛКІ (ТІКЕЛЕЙ) ЕСЕПТЕН ШЫҒАРУ ӘДІСІ -  объек- 
тініц амортизациялық қуны ай сайын бірдей сомамен есептен 
шығарылады.

КЕМІМЕЛІ ҚАЛДЬІҚ -  (регрессия, косарланған регрессия) эдісі амор- 
тизаңияны есептеу бастапқы кұнынан емес, баланстык күннан 
жүргізілуге тиістігін білдіреді. Тікслей әдіс кезінде қолда- 
нылатыи амортизация нормасы екі еселенуі мүмкін, сол кезде 
қосарланған рсгрессия эдісі жайлы сөз болады.~~-

ҚАРЖЫЛЫҚ (ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН) ЛИЗИІІГ -  жалды узақ 
мерзімге несиелендірудің нысаиы.

ҚОСЫМША -  бұл қызметкердің кэсіпорында жүмыс жасамаған уақы- 
тына ҚР заңдарына сэйкес есептелетін жалакы.

ҚҮНДЫ ЕСЕПТЕН ШЫҒАРУ -  (кумулятивтік) әдісі есептеу коэффици- 
ентін анықтаудан т\фады. Коэффициенттің бөлімі ұгымды қызмег 
мерзіміжылдарьшыцсомасьша гең. Алымы қалған санныңқызмет 
мерзімінің соңына дейін керісінше тэртіппен анықгалады.

ҚУЖАТТАР -  касіпорыидар мен адамдар арасындағы даулар кезіндегі 
жазбаша дэлелдемс.

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖАЛ (РЕЙТИНГ, ЧАРТЕР) -  мүлікті жалгердін 
кейінгі сатып алу қүқысыз жалдау, жалдау мерзімі 1 жылға 
дейіп созылады.

л ИЗИНГ -  бүл лцзинг берушімің (жалға берушіиің) озіне тиесілі 
күрал-жабдықтарды, машинапарды, ЭЕМ, ұйымдастыру тех- 
никаларын, ендіріске, сауда-саттыққа және қоймага ариалған 
құрылғыларды лизинг алушыға (жалгерге) лизингтік төлем 
толеу шартымен, белгіленген мерзімге найдаламуға беруін 
қарастыратын жалға бсру шарты.

“ЛИЗ-БЕК” ЛИЗИНГІ -  мүидайда жабдық иесі оны лизинггік фирмаға 
сатады жэне сонымен біргс одан жалга алады (жапға берушінің 
қаржылық жағдайын уақытша жаксаргу эдісі).

2 88  Қ а р ж ы л ы қ е с е п



Глоссарий  289

мATЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР -  бүл құндық багасы бар, 
бірақ заттай қүлдылық болып табылмайтын ұзақ мерзімді (бір 
жылдан астам) салымкың объектісі.

МАТЕРИАЛДАР НОМЕНКЛАТУРАСЫ -  бүл атауы мен тиісті де- 
ректемелері (сорты, мөлшері) көрсетілген материалдың эрбір 
түріне номенклатуралық нөмір белгіленіп, дәл жэне тұрақ- 
гы олшем бірлігі белгіленеді. Бұған қоса, номенклатурада 
материалдардың ағымдағы есепте ескерілетін бағасы қойы- 
лады.

МЕРЗІМДІ ЕҢБЕКАҚЫ-еңбекақытелеу жұмыспен отелген уакыттағы 
тарифтік ставкалар немесе қызметақылар бойыншажүргізіледі. 
Мсрзімдік еңбекақы -  жай жэне мерзімді сыйақылар болып 
болінрді.

н , ОМЕНКЛАТУРАЛЫҚ ТІЗІЛІМ -  номенклагура -  бағалық деп, 
ал онда керсетілген багалар — есептік деп аталады.

НЕГІЗГІ ЖАЛАҚЫ -  бұл қызметкерлерге нақты жұмыспен әтеген 
уақыты үшін, орындаған жұмыстары мен өнеркэсіптік енім- 
дерінің саны мен сапасы үшін белгіленген бағалаулар мен 
қызметакы бойынша есептелетін жалакы

НЕСИЕ -  бұл пайыз төлеу жэне қайтару шартында уақытша пайдалануға 
(қарызға) берілетін ссудалық капитал қозгалысы.

НДІРІСТІК ӘДІС -  (амортизадияны орындалған жұмыстардың 
көлеміне үйлесімді есептеу)

' ВЕРДРАВТ НЕСИЕСІ -  юіиеиттің шотынан қаражатты шегеру, 
дебеттік қапдық бойынша берілетін қысқа мерзімді несие.

OPT АШ А М ЕРЗІМ ДІЖ АЛ (ХАЙРИНГ) -  бұл жалгердің мүлікке мен- 
шік құқысыз 1 жылдан 3 жьшға дейінгі мүлікті жалдауы.
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Р E3EPRTIK КАПИТАЛ -  бул бап бойынша кәсіпорында қальш- 
тасқан резервтік капиталдың қалдыгы көрсетіледі.

с ТАНДАРТ” ЛИЗИНГ -  мүндай кезде жабдықты ззірлеуші оны 
қаржыландырушы қоғамға береді. Ол өзінің лизингтік фирма- 
сы аркылы оны тұтынушыға жалға береді.

САЛЫҚТЫҚ КІРІС -  бухгалтерлік кіріс ± уақытша айырмашылықтар 
+ тұракты айырмашылык.

САЛЫҚ САЛУ ОБЪЕКТІСІ -  акциздер косылмаган бағалар бойынша 
анықталатын тауар құны.

Ө Л ЕУ Ш ІЛ ЕР- ҚР аумағында акцизделетін тауарлар ендіруші не- 
месе осы тауарларды импорггаушы және сазушы жеке жэне 
завды тулғалар.

ТҮГЕНДЕУ — мүліктіц нақты қолда барын бухгалтерлік есептің дерек- 
тері бойынша заттай сэйкестігін тексерудің эдісі. Ол бухгал- 
терлік есеп деректерінің растығы мен кэсіпорьш меншігінің 
сақталуьш камтамасыз ету максатымен жүргізіледі. Негізгі 
қүралдар, тауарлы-материалдық қүидылықтар, ақша кара- 
жаттары, аяқталмаған ондіріс, сауда кәсіпорішның тауарлары 
жэне басқалар түгенделуге тиіс.

ТӨЛЕУГЕ ЕСЕПТЕЛГЕН ШЫҒЫНДАР -  болжанбаған жағдайлар 
бойынша есептелген төлемдер.

ТАЛДАМАЛЫ ШОТТАР -  қорлардың жэне оның көздерінің жекеле- 
ген түрлерінің қүрамдас бөліктеріы есепке алуға арналған шот- 
тар талдамалы шоттар деп аталады.

ТИПТІК ЖОСПАРЫ ДЕГЕНІМІЗ -  бухгалтсрлік есеп шоттарының 
кэсіпорышіың қаржы-шаруашылық кызметін есепке алуға 
қажетті, экономикалык негізделген шотгардыд жүйеленген 
тізілімі.



ТҮПНҰСҚА ҚҮЖАТТАР -  тиісті жолмен түгікілікті рсдакцияда ресім- 
делген жәие кол қойылған құжаттар (тупнұсқалар).

ТҮГЕНДЕУ — бүл мүліктердің заггай нақты қолда барын шоттарда 
көрсетілген бухгалтерлік есеп дерекгерімен сэйкестігін тексе- 
РУ-
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ЗІНДІ -  құжат белімінің көшірмссі.

ш ОТТАР ЖӘНЕ ЕКІЖАҚТЫ ЖАЗУ -  бұл шаруашылық опера- 
циясын эртүрлі шоттардың дебеті мен кредиті бойынша бірдей 
сомамен бір мезгілде керсету.

ШАРУАШЫЛЫҚ ПРОЦЕСІ -  біртектес шаруашылык операцияла- 
рыішң жиынтығы деп аталады.

ШОТ -  бұл ақпарат жинактаушы. Кейіннен ол жшіақталады жэне эр 
түрлі жинақ керсеткіштер мен есептемелерді жасау үшін пай- 
далаиылады.

РОНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАЗУ -  шаруашылык операциясының пайда 
болу мелшеріне қарай жүргізілетін жазу.

ЕК -  агымдағы шот иесінің чекті ұстаушыға белгілі бір ақшалай 
соманы гелеу туралы немесе басқа ағымдык шогқа аудару іу- 
ралы өзінің банкісіне берген жазбаша бұйрыгы.
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