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КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтыц 
Қазацстан халқына «Әлеуметтік-экоиомикалъщ эісаңгырту — Қа- 
зацстан дамуыныц бастьі багыты» Жолдауында көрсетілгендей, 
агымдъщ дсшудыц келелі сурақтарыныц бірі — Қазацстан эконо- 
микасына шетел инвестицияларының агымын тікелей диверсифи- 
кациялау болът табылады. Осыган орай, бірінші кезекте, оларды 
перспективалық салаларга, мысалы, туризм саласына багыттау 
цажет. Дамыган елдерде туристік кластердіц үлесіне жалпы 
ішкі өнімнің (ЖІӨ) 10 пайызы келеді. Ал, Қазацстан Республика- 
сында оныц үлесі 1 пайыздан томен. Сондыцтан, экономикалъщ 
өркендау барысында цызмет көрсету салаларыныц басым маңы- 
здылъщца ие болатынын ескерсек, болаіиацта туризмге ерекше 
орын берілуі мүмкін. Қазіргі таңда республикада 2000-нан астам 
туристік фирмалар цызмет етуде. Бүл сала шетел валютасының 
агымын цамтамасыз етіп, халыцтыц жүмьісбастылыгын жога- 
рылату арцылы аймацтардыц, сонымен цатар жалпы елдіц эко- 
номикалъщ дамуына әсерін тигізуде.

Туристік үйымдардың цызметін нэтижелі жүзеге асыру 
маңызы зор есепті оцтайлы үйымдастырусыз мүмкін емес. Ол — 
цызмет түрі мен мацсатына царамастан, әрбір үйым үшін ца- 
жет болып табылады. Есеп жүйесінде ондірістік, экономикалъщ 
және царжылъщ корсеткіиітер туралы ацпараттар цүрылады, 
оларды өңдеу және талдау арцылы басцару аумагында тиімді 
шешімдер цабылданып цана цоймай, сонымен цатар кәсіпорын- 
ныц царжылыц тепе-теңдігі де сацталады.

Туристік саланың ерекшелігін есепке ала отырып дайын- 
далган оцу-әдістемелік цүралдар жеткіліксіздігі «Туризмдегі бух- 
галтерлік есеп» пэнін оцытуга арналган оцу цүралын дайындау 
цажеттілігін туындатты. Оцу цүралы Қазацстан Республикасьі- 
ның бухгалтерлік есеп және царжылыц есептілік бойынша нор- 
мативті-цүцыцтыц актілерге, экономикстыц ілімдерге, сонымен 
цатар отандыц және шетелдік тәжірибелерге сүйене отырып, 
туристік бизнес үйымдары есебініц ерекшеліктері мен жалпы 
цагидаларыныц жиынтыгын царастырады.



Ғылыми жэне тәжірибелік түргыдан қарсшшда, «Туризмдегі 
бухгалтерлік есеп» пәні жогары білікті мамандарга цажетті эко- 
номикалыц ілімдер жүйесін цалыптастыруда мацызды рөл атқа- 
рады.

Пәнніц мацсаты — студенттерді бухгалтерлік есепті үй- 
ымдастыру жзне жүргізудіц негізгі принциптеріне оцыту, турис- 
тік цызмет кэсіпорындарындагы есепті нацты цүруга жогары 
дәрежеде даііындау болып табылады.

Пәнніц міндеттері -  туристік үйымдардыц ерекшеліктерін 
ескере отырып, бухгсттерлік есепті жүргізудіц теориялыц негіз- 
дері мен тәжірибелік аспектілерін царастыру.

Оцу цүралындагы сандыц мәліметтер шартты түрде 
алынган, олар оцу-әдістемелік сипаттамага ие және аныцтама- 
лыц материал ретінде цызмет көрсете алмайды.
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1-ТАРАУ. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП 
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ РЕТІНДЕ

Бухгалтерлік есептің пайда болуының 
тарихи аспектілері

Бухгалтерлік есеп тарихын зерттеушілер арасында бухгал- 
терлік есептің гтайда болу кезеңіне негізінен үш көзқарас қалып- 
тасқан. Бірінші көзқарас бойынша, бухгалтерлік есеп тарихы 
адамдардың шаруашылық қызметті мақсатты түрде сандық тір- 
кей бастаган кезінен есептеліп алты мың жылды күрайды. Екінші 
көзқарасты үстанушылар, бухгалтерлік есептің пайда болу кезеңін 
екі жақтылық жазу жүйесін ойлап тапқан галым-математик, фран- 
ңискандық монах Лука Пачолидың осы салада алгашқы жарық 
көрген «Арифметика, геометрия сомалары, пропорңиялар жэне 
қатынастар туралы ілім» еңбегімен байланыстырып, оның тарихы 
1494 жылдан бастау алады деп есептейді. Ал, үшінші козқарас 
бойынша бухгалтерлік есеп осы салада пайда болган теориялық 
конструкңияларға сәйкес жүз жыл бүрын гана пайда болган деп 
есептеледі.

Жалпы айтқанда, бухгалтерлік есеп адамзаттың дамуымен 
оте ерте кезде пайда болган. Адамзат қогамы әмірінің негізі бо- 
лып материалдық ондіріс үдерісі табылады. Материалдық ондіріс 
үдерісі дамуының белгілі бір кезеңінде оны сандық түрде көрсе- 
ту қажеттілігі жэне мүмкіншілігі туындады. Осы кезде есеп пай- 
да болды және ол барлық уақытта материалдық ондіріс үдерісіне 
қызмет корсетті, сонымен бірге жетілдіріліп отырды. Сондықтан, 
бухгалтерлердің Халықаралық Федераңиясының таңбасында күн, 
таразы бейнелерімен қатар, есептің бір кезде пайда болып, омір 
бойы жүргізілетіндігін бейнелейтін, Бернуллидің қисық сызыгы 
белгіленген (күн -  қаржылық әрекеттің жарық болуын, таразы -  
баланстық теңдікті білдіреді).

Сонымен, бухгалтерлік есеп көптеген жүзжылдықтар бүрын 
пайда болып гылым ретінде қалыптасты. Ол қазіргі жағдайда



кәсіпкерлер мен ұйымдар жүмысын жан-жақты бақылап, оны 
басқару үшін бағыт-бағдар беріп отыратын сала болып табылады.

Бухгалтерлік есептің анықтамасы 
ж әне оның міндеті
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Бухгалгерлік есеп бүгінгі күнге дейін даму жолында. Ол басқа- 
ру аппаратын жоспарлауды, бақылауды, бағалауды жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін сандық ақпаратпен қамтамасыз етеді.

Жоспарлау деп іс-әрекеттердің тәртібін түжырымдаушы үде- 
рісті атайды. Ол мақсаттың қойылуын, оған жету жолдарының із- 
дестірілуін және ең қолайлы баламаның таңдалуын қамтиды. Бүл 
кезеңде бухгалтер кәсіпорында бар қаржылық баламалар туралы 
анық қорытынды есептілікті дайындап тапсыруға міндетті. Келе- 
шекке жоспар жасау үшін болжамды пайда мен ақша қаражатта- 
рына деген кажеттіліктер туралы ақпаратгардың маңызы зор.

Бақылау деп жоспардың нақты орындалуын қадағалау үдерісін 
атайды. Басқаша айтқанда, іс-әрекеттің жоспарға қаншалықты 
сәйкес келетіндігін анықтау. Бүл кезеңде бухгалтер нақты шығын- 
дар мен кірістердің жоспармен салыстырылуынан түратын ақпа- 
раттарды дайындауға тиісті.

Бағалау деп барлық қабылданған шешімдер жүйесін олар- 
ды жақсарту мақсатында зерттеу үдерісі түсініледі. Бүл кезеңде 
мақсатқа қол жеткізілгендігін түсінудің маңызы зор. Егер мақсат 
орындалмаған болса оған қандай себеп болғандығы: жоспарлау- 
дың немесе бақылаудың кемшіліктері, не болмаса мақсаттың өзі 
қате таңдалғандығы анықталады. Бағалау ақпараты жылдық жэне 
басқа да қаржылық қорытынды есептерде бухгалтерлік ақпарат- 
тардың негізінде көрсетіледі.

Бухгалтерлік есеп -  кәсіпкерлер мен үйымдардың операңия- 
лары мен оқиғалары туралы ақпарат жинау, тіркеу және қорыту 
жүйесін білдіреді. Бухгалтерлік есепке алу Қазақстан Республика- 
сының бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы



заңнамасымен, бухгалтерлік есепке алу стандарттарымен, сон- 
дай-ақ ұйымның есеп саясатымен регламенттелген. (1 .1-сурет)
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1.1-сурет -  Бухгалтерлік есеп анықтамасы

Шаруашылық қызметтің нақты жағдайын сипаттайтын есептік 
ақпарат оны жннаудан басталады. Шаруашылық қызмет туралы 
мәліметтерді ары қарай пайдалану үшін оларды тіркеу жолымен 
өлшейді. Бүл мақсатта есепте заттай, еңбек және ақшалай әлшем 
түрлері пайдаланылады.

Заттай олшем есепте біртектес объектілерді көрсету үшін 
қолданылады жэне ол есептелетін заттардың қасиетіне тәуелді 
болады. Олар үзындығымен (см, м, км), көлемімен (л, м3), сал- 
мағымен (кг,ц,т), санымен (дана) жэне т.б. өлшенеді. Заттай өл- 
шеуіштер материалдық қүндылықтар мен орындалған жүмыс 
көлемін есепке алу үшін қажет. Еңбек елшемі еңбек шығында- 
рын, еңбек өнімділігін, ендірім нормаларын есепке алу үшін 
заттай өлшеуіштермен үштастыра отырып қолданылады (жүмыс 
күні, жүмыс сағат, минут).

Дегенмен де, заттай және еңбек өлшемдерін есепте пайдалану 
шектелген, әйткені оларды біріктіріп қорытынды нәтиже шығару 
мүмкін емес. Бүл мақсатта ақшалай елшем қолданылады.

Ақшалай өлшем есепке алынатын объектілерді біріңғай қүн- 
дық бағада көрсетуге жэне жинақтауға мүмкіндік береді (тиын, 
тенге).

Жинақтау арқылы алынған мэліметтер тіркеуден отіп қоры- 
тылған қаржылық есеп беру түрінде пайдаланушылар шешім қа- 
былдау үшін табыс етіледі.
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Қаржылық есеп беру экономикалық 
ақпарат көзі ретінде

Қаржьшық есеп беру ұйымның қаржылық жағдайы, қыз- 
метінің нәтижелері мен қаржылық жағдайындағы өзгерістер тура- 
лы ақпарат болып табылады.

Мемлекеттік мекемелердің есеп беруін цоспаганда, царжылъщ 
есеп беру.

1) бухгалтерлік балансты;
2) пайда мен залалдар туралы есепті;
3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті;
4) капиталдағы өзгерістер туралы есепті;
5) түсіндірме жазбаны қамтиды.
¥йымның қаржылық қорытынды есебінің барлық нысандары 

арнайы мақсатпен қүрылады. Бухгалтерлік баланстаүйымныңэко- 
номикалық ресурстарының (активтерінің) белгілі бір мерзімдегі 
нақты бары мен оларды қаржыландыру көздерінің (міндеттемелер 
мен капиталы) жағдайы көрсетіледі. ГТайда мен залалдар жөнінде- 
гі қорытынды есебінде үйымның есеп беру мерзімінде алған пай- 
дасы көрсетіледі. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп пай- 
даланушыларға үйымның ақша қаражаттарын жасау қабілеті мен 
олардың баламаларын, сондай-ақ ақша қаражаттарының қозғалы- 
сын пайдалануда кәсіпорынның қажеттерін багалау үшін негіз бе- 
реді. Капиталдағы өзгерістер туралы есеп жалпы сомаланған та- 
быстар мен шығындар түрінде үйымның қаржылық жағдайында 
болған барлық іргелі өзгерістер туралы ақпаратты қамтиды.

Қаржы есептілігі сондай-ақ менеджменттің басқару нәтиже- 
лерін немесе басшылықтың сеніп тапсырылған ресурстарға жа- 
уапкершілігін де сипатгайды. Іс жүргізуді немесе басқару орган- 
дарының жауапкершілігін бағалағысы келетін пайдаланушылар 
мүны экономикалық шешімдер қабылдау үшін пайдаланады. Бүл 
шешімдер, мысалы, басшыларды қайта тағайындау немесе жүмыс- 
тан босату туралы шешім сияқтыларды қамтуы мүмкін.



Жалпы алғанда, қаржылық есеп беру нысандарының мақ- 
саты барлық мудделі тұлғаларды кәсіпкерлер мен ұйымдар- 
дың қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері мен қаржылық 
жагдайындағы өзгерістер туралы толық және шынайы ақпаратпен 
қамтамасыз ету болып табылады.

Қаржьтлық қорытынды есеп мерзім сайын дайындальтп тапсы- 
рылады жэне оны пайдаланушы қалың топтың ақпарат жөніндегі 
қажеттерін қанағаттандырып отырады. Кейбір пайдаланушылар 
өкілеттіктері болған жағдайда қаржылық қорытынды есепте бар 
ақпаратқа қосымша ақпарат талап ете алады. Пайдаланушылар- 
дың көпшілігі қаржылық мәліметтердің негізгі қайнар козі ретінде 
қаржылық қорытынды есепке сенім артуға тиісті.

Демек, бухгалтерлік есеп шаруашылық қызмет пен шешім 
қабылдаушы адамдардың арасын байланыстырушы сала ретінде 
қызмет атқарады. Шаруашыльтқ қьтзмет туралы мәліметтер бух- 
галтерлік есеп жүйесіне кіру, ал шешім қабьтлдаушы түлғалар 
үшін пайдалы ақпараттар - одан шығу деп айтуға болады.

Қаржылық цорытынды есеп  
пайдаланушыларының жіктелуі

Нарықтық қатынастар жағдайында бухгалтерлік есеп ақпарат- 
тарын пайдаланушыларының саны олшеусіз өсіп отыр. Бухгалтер- 
лік есеп барлық пайдаланушылардың сүранысын қанағаттанды- 
руға міндетті.

Паіідаланушылар негізінен екі топца бөлінеді:
1) ішкі пайдаланушылар;
2) сыртқы пайдаланушылар.
Өз кезегінде осьі пайдаланушыларды келесі санаттарга бөлу- 

ге болады:
1) кәсіпорынның басшылығы;
2) кәсіпорын қызметіне тікелей мүдделілер;
3) кәсіпорын қызметіне жанама мүдделілер.
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Кәсіпорынның басшылығына осы ұйымның алдына қой- 
ган мақсатына жетуіне жэне оның қызметіне толықтай жауапты 
адамдар жатқызылады. Оларды өндірген өнімнің көлемі жэне өзін- 
дік құны, табыс пен таза пайда келемі, ұйым қызметінің рента- 
бельділігі жэне тағы да басқа мәліметтер қызықтырады.

Кәсіпорын қызметіне тікелей мүдделілер қатарына инвестор- 
лар, кредиторлар, жабдыктаушылар, мердігерлер жэне басқалар 
жатады. Оларға кәсіпорынның түрақтылығы мен телем қабілет- 
тілігін анықтауға мүмкіндік беретін ақпарат қажет.

Кәсіпорын қызметіне жанама мүдделілер қатарына министр- 
ліктер мен агенттіктер, кәсіподақ, аудиторлар және басқалар жата- 
ды. Оларға үйымның қызметін реттеу, салық саясатын айқьтндау, 
статистикалық деректерді анықтау, бюджетпен жэне тағы да басқа 
заңды жэне жеке түлғалармен уақтыльт есеп айырысатындығын 
қадағалау үшін ақпарат қажет.

Пайдаланушылардьтң жэне олардың есеп алдына қоятын та- 
лаптарының сан-алуандылығы біртүтас бухгалтерлік есеп жүйе- 
сінде басқару жэне қаржылық есебін қалыптастыруға мүмкіндік 
берді.

Басқару есебі олшеніп, оңделіп басшылықтың ішкі қолданы- 
сына үсынылатын барлық мәліметтерді қамтиды. Ал, қаржылық 
есеп басшылықтың ішкі қолданысымен қатар сыртқы пайдала- 
нушыларға үсынылатын мәліметтерді қамтиды.

Басқаша айтқанда, қаржылық есеп үйымның ішкі жэне сьтрт- 
қы пайдаланушылары қолданатын мәліметтерді қамтитын болса, 
басқару есебі тек қана кәсіпорынның ішкі пайдаланушыларының 
сүранысы бойынша эзірленеді.

Қазаңстандың заң бойынша 
шаруашылық субъектілерінің түрлері

Қазақстан Республикасы Азаматтьтқ Кодексіне сәйкес меншік, 
итаруашылық жүргізу немесе жедел басқару күқығындағы оқшау 
мүлкі бар және сол мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап 
беретін, оз атынан мүліктік жэне мүліктік емес жеке қүқықтар мен
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міндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра-тын, сотта талапкер 
жэне жауапкер бола алатын үйым заңды түлға деп танылады.

Заңды түлғаның дербес балансы немесе сметасы болуға 
тиіс. Қазіргі кезде заңды түпғалар коммерңиялық үйым жэне ком- 
мерңиялық емес үйым түрінде қүрыла алады.

Коммерңиялық үйымдар өз қызметтерінің негізгі мақсаты 
ретінде пайда табуды көздейді. Коммерциялық емес үйымдар пай- 
да табуды мақсат етпейді жэне алынған пайданы қатысушылар 
арасында үлестірмейді.

Коммерциялық үйым болып табылатын заңды түлға мемле- 
кеттік кэсіпорын, шаруашылық серіктестік, ондірістік кооператив, 
акционерлік қоғам нысандарында қүрылуы мүмкін (1.2-сурет).
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Мемлекеттік кәсіпорындарга эісататындар:
-  Шаруашылық жургізу құқығына негізделген кәсіпорын- 

дар. Бұл кәсіпорындар өз міндеттемелері бойынша озіне тиесілі 
барлық мүлкімен жауап береді, бірақ мемлекеттің міндеттемелері 
бойынша жауапты болмайды.

-  Жедел басқару қүқыгына негізделген кәсіпорындар (қа- 
зыналық кэсіпорын). Олар Қазақстан Республикасы өкіметінің 
немесе жсргілікті атқарушы органның шешімі бойынша қүрыла- 
ды. Қазыналық кәсіпорынның шаруа-шылық қызметі оның жарғы- 
сында көрсетілген мақсаттармен жэне міндеттермен белгіленеді. 
Қазақстан Республикасы немесе экімшілік аумақтық белініс қа- 
зыналық кәсіпорынның міндеттемелері бойынша жэрдем беру жа- 
уапкершілігін өз мойнына алады.

Өндірістік кооператие деп азаматтардың бірлескен кәсіпкер- 
лік қызмет үшін мүшелік негізде, олардың өз еңбегімен қатысуы- 
на және өндірістік кооператив мүшелерінің мүліктің жарналарын 
(үлестерін) біріктіруіне негізделген ерікті бірлестігі танылады.

Шаруашылыц серіктестік ретінде жарғылық капиталы 
құрылтайшылардың (қатысушылардың) үлесіне (салымдарына) 
бөлінген коммерңиялық үйым танылады. Қүрылтайшылардың 
(қатысушылардың) салымдары есебінен қүрылған, сондай-ақ ша- 
руашылық серіктестік өз қызметі барысында ондірген және алған 
мүлігі меншік қүқығы бөйынша серіктестікке тиесілі болады.

Шаруашылық серіктестіктер толық серіктестік, жауапкершілі- 
гі шектеулі серіктестік, қосымша жауапкершілігі бар серіктестік, 
сенім серіктестігі, нысандарында қүрылуы мүмкін.

Толыц серіюпестік. Мүндай серіктестіктің қатысушылары 
серіктестіктің мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда, оның міндетте- 
мелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен ортақ жауапкер- 
шілікте болады.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Жауапкершілігі шек- 
теулі серіктестіктің жарғылық капиталы қүрылтай қүжаттарымен 
белгіленген мөлшерде үлеске белінген. Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестікке қатысушылар оның міндеттемелері бойынша жауап 
бермейді жэне серіктестіктің қызметіне байланысты залалға оз- 
дерінің қосқан салымдарының қүны шегінде тәуекел етеді.
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Қосьімша жауапкершілігі бар серіктестік. Мундай серіктес- 
тіктің қатысушылары серіктестіктің міндеттемелері бойынша өз- 
дерінің жарғылық капиталға салған салымдарымен жауап береді, 
ал б.ұл сома жеткіліксіз болған жағдайда, өздеріне қосымша тиесілі 
мүлікпен өздері салған салымның еселенген мөлшерінде жауап 
береді.

Сенім серіктестігі. Серіктестіктің міндеттемелері бойынша 
өзінің бүкіл мүлкімен (толық серіктерімен) қосымша жауап бе- 
ретін бір немесе өдан да көп қатысушылармен қатар, серіктестік- 
тің (салымшылардың) мүлкіне өздері салған салымдардың жиын- 
тығымен шектелетін және серіктестіктің кэсіпкерлік қызметті жү- 
зеге асыруына қатыспайтын бір немесе одан коп қатысушыларды 
да енгізетін серіктестік сенім серіктестігі деп танылады.

Ащионерлік цогам деп озінің қызметін жүзеге асыру үшін қа- 
ражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды түлга таны- 
лады. Акционерлік қоғамның қатысушылары (акционерлер) оның 
міндеттемелері бөйынша жауап бермейді және ездеріне тиесілі 
акциялар қүны шегінде қөғамның қызметіне байланысты болатын 
залал шегуге тәуекел етеді.

Коммерциялык емес үйымдар мекеме, қоғамдық бірлестік, 
қоғамдық қор, түтыну коөперативі, акциөнерлік қоғам, діни бір- 
лестік жэне Қазақстан Республикасының заң қүжаттарында кәз- 
делген өзге де нысандар түрінде қүрылады. Коммерциялық емес 
үйымдар кәсіпкерлік қызметпен оздерініц жарғылық мақсаттары- 
на сай келуіне қарай ғана айналыса алады.

Қазақстанда бухгалтерлік есептің  
нормативтік-қүқықтық реттелуі

Жоғарыда көрсетілген шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
үйымдық- қүқықтық нысандарының өзгешеліктеріне қарамастан, 
оларда бухгалтерлік есепті дүрыс жолға қою тәртібінің үш тәсілі 
бар: орталықтандырылган, орталықтандырылмаган жэне аралас.
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Бірінші тәсіл бойынша бухгалтерлік есепті біріккен орта- 
лықтан жүргізу тэртібі жобаланады. Бүл тэсілде эрбір кэсіпорын 
орталықта жасалған тәртіптерді қатаң түрде ауытқымай сақтауға 
міндетті. Бұл тәсіл біздің елімізде орталықтандырылған жоспарлы 
экономиканың дамуы жағдайында жүзеге асырылған.

Екінші тәсіл бойынша әрбір шаруашылық субъектісінде бух- 
галтерлік есеп тәртіптері жеке түрде қарастырылуы көзделген. Бүл 
тэсіл есеп проңедураларының кэсіпорын қызметіне мейлінше ба- 
рабарлығын қамтамасыз етеді. Алайда, қазіргі жағдайда бүл тәсіл 
ынғайлы деп танылмайды.

Үшінші тәсіл бірінші және екінші тәсілдер элементтерінің 
үтымды үйлестірілуіне негізделген. Халықаралық тэжірибе көр- 
сетіп отырғандай, бүл эдісте қаржылық мәліметтердің пайда- 
лылығы мен бүқараның қолы жетуін қамтамасыз ететін негізгі 
ережелер мен принциптер орталықтан реттеледі. Жалпы ережелер 
мен принциптер эрбір кэсіпорында, оның қызмет жағдайына, жал- 
пы үлгімен салыстырғандағы ерекшеліктерін жете түсіну денгейі- 
не, қызметкерлердің біліктілігіне, басқарудың техникалық базасы- 
на байланысты айқындалады. Қазір Қазақстан Республикасында 
бухгалтерлік есепті үйымдастыру үшін осы тәсіл таңцалған. Бух- 
галтерлік есептің үйымдастырылуы мен жүргізілуі бойынша жал- 
пы тәсілдердің шаруашылық жүргізуші субъектілердің ездерінің 
ынтасымен үйлесуі қазырғы кезде республикамыздағы бухгалтер- 
лік есеп жүйесінің ерекше белгісі болып табылады. Бүл ерекшелік 
бухгалтерлік есеп жүйесіне төрт денгейлі реттеу жүргізу арқылы 
жүзеге асырылады.

Бірінші денгей -  «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы 
№ 234-Ш Заңы. Онда бухгалтерлік есепті үйымдастырудың жэне 
жүргізудің, қаржылық қорытынды есепті дайындап тапсырудың 
мақсаты, жалпы принциптері мен сапалық сипаттамалары; заңды 
және жеке түлғалардың, басқару қызметкерлерінің бүл саладағы 
қүқықтары, міндеттері мен жауапкершіліктері; бухгалтерлік ақпа- 
раттардың дүрыстығын қамтамасыз ететін шаралар; активтер мен 
міндеттемелерді бағалау тэртібі, бухгалтерлік ақпараттар есебінің 
эдістері мен т.б. сүрақтары айқындалған.
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Екінші денгей -  қаржылық есептілік етандарттар жүйесі. 
Қаржылық есептілік стандарттары дегеніміз бухгалтерлік есеп 
жүргізу және қаржылық есептілік жасау принциптері мен эдістерін 
белгілейтін қүжаггар. Казіргі таңда елімізде қаржылық есептілік- 
тің үлттық стандарттары жэне қаржылық есептіліктің халықара- 
лық стандарттары қолданылады.

Қаржылық есептіліктің үлттық стандарттары -  қаржылық 
есептіліктің уәкілетті органы бекіткен стандарттары, ал қаржылық 
есептіліктің халықаралық стандарттары -  Қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттары комитетінің Қоры бекіткен қаржылық 
есептілік стандарттары.

Стандарттар бухгалтерлік есептің эр түрлі жақтарын қамти- 
ды. Олардың кейбіреулері багалау мен танудың, есепті үйымда- 
стырудың балама эдістерін үсынады. Бүл басшылықтың бизнес 
ерекшеліктеріне байланысты стандартта үсынылған бағалау мен 
танудың, есебін үйымдастырудың барлық балама әдістерінің іші- 
нен өздерінің үйымы үшін тиімдірегін, оның қызметінің нэтижесі 
мен қаржылық жағдайын нақты көрсетуге мүмкіндік беретіндерін 
таңдап алуға тиісті екендігін көрсетеді.

Бухгалтерлік есеп жүйесін реттеудің екінші денгейіне стан- 
дарттармен қатар қаржы есептілігін эзірлеу жэне үсыну түжы- 
рымдамасы мен бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары 
да жатады. Бірінші қүжат сыртқы пайдаланушылар үшін қаржы 
есептілігін әзірлеу және үсыну негізінде жатқан ережелерді баян- 
дайды. Ал, екінші қүжат бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік 
жоспарын әзірлеу жөніндегі жалпы талаптарды айқындайды.

Үшінші денгей -  бухгалтерлік есеп стандарттарының мазмү- 
нын ашып корсететін, кэсіпорындардың қандай салаға жататын- 
дығына, көлеміне, типіне жэне қүқықтық-нормативтік қүжаттарда 
көрсетілген басқа да факторларга байланысты оларға бухгалтерлік 
есепті тікелей өздері үйымдастырудың нүсқаларын үсынатын эді- 
стемелік үсыныстар мен нүсқаулар.

Жоғарыда атап керсетілген үш денгейдің қүжаттары эмбебап, 
олар бухгалтерлік есепті үйымдастыру мен жүргізудің жалпы ере- 
желерін анықтайды жэне де ол қүжаттарды меншіктің түрі мен 
шаруашылық жүргізу тәсілдеріне қарамастан, заңды түлға болып
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есептелетін барлық кэсіпорындар мен ұйымдар, сонымен қатар 
заңды тұлға түрінде құрылмай-ақ кэсіпкерлік қызметпен айналы- 
сатын жеке тұлғалар пайдалана алады. Сонымен біргё, олардың 
негізінде шаруашылық жүргізудің ұйымдық-құқықтық нысанына, 
көлеміне, салалық ерекшеліктеріне, қызметінің саласы мен сипат- 
тамасына жэне басқа да міндеттеріне байланысты кәсіпорынның 
басшылығы немесе кэсіпкердің бухгалтерлік есептің жэне бақы- 
лаудың нақты нысандары мен әдістерін өз беттерінше таңдап алу 
құқығы қарастырылған.

Мұндай дербестіктің іс тэжірибеде жүзеге асырылуы кәсіпо- 
рынның есеп жүргізу саясатын міндетті түрде жасауы арқылы көр- 
сетіледі. Сондықтан, бухгалтерлік есеп жүйесін реттеудің төртін- 
иіі денгейі -  «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы № 234-ІІІ 
Заңының, есеп стандарттарының жэне бухгалтерлік есеп бойынша 
уәкілетті органдар дайындап шығарған басқа да нормативтік ак- 
тілердің негізінде дайындалған, кәсіпорынның есеп жүргізу саяса- 
тын құрайтын, ұйымның өзінің бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік жөніндегі бұйрықтары мен иіешімдері.

Қорытынды
Сонымен, бухгалтерлік есеп коптеген жүзжылдықтар бүрын 

пайда болып ғылым ретінде қалыптасты. Ол қоғамның дамуымен 
бірге қалыптасып дамып, сонымен бірге өзгеріп отырады. Қазіргі 
кезде бухгалтерлік есеп кәсіпорынның жүмысын жан-жақты бақы- 
лап, оны басқару үшін бағыт-бағдар беріп отыратын сала болып 
табылады.

Дэріс бойынша әдістемелік нүсқаулар:
Берілген материалдарды дұрыс түсіну үшін мынадай бірізділік- 

ті ескеру ұсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дәріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде көрсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Бухгалтерлік есепте алынған мәліметтер оны
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пайдалаиушы қалың топтың ақпараг жөніндегі сан-алуан қажет- 
терін қанағаттандырып отыратынын ескеріңіз. Сондықтан «Қаржы 
есептілігін әзірлеу және ұсыну тұжырымдамасына» сүйене оты- 
рып пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерін анықтаңыз. 
Сонымен қатар, бухгалтерлік есеп, қаржылық есеп, басқару есебі 
гүсініктерінің мағынасын жэне мақсатын жете түсінуге ерекше на- 
зар аударыңыз;

4) студенттердің оз білімін бақылау сүрақтарына жауап беріп, 
түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) студенттердің оз бетімен орындау үшін берілген тапсырма- 
ларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

Бақылау сұрақтары:
1. Бухгалтерлік есептің анықтамасы.
2. Бухгалтерлік есепте қолданылатын олшем түрлері.
3. Қаржылық есеп беру нысандарына жататын есептіліктер.
4. Қаржылық есеп беру нысандарының негізгі мақсаты.
5. Қаржылық қорытынды есеп пайдаланушыларының жіктелуі.
6. Қазақстан Республикасыидағы заңцы түлғалардың жіктелуі.
7. Коммерңиялық үйымдардың негізгі мақсаты.
8. Коммерңиялық емес үйымдардың негізгі мақсаты.
9. 'Гуристікфирмаларды қүрудағытиімдыүйымдық-қүқықтық 

нысаны.
10.Туристік фирмаларға есеп саясатының қажеттілігі.

Оқылган материалдарды бекіту үиіін берілген тестілер:
1. Бухгалтерлік есептің түрлері:
A) басқару жэне қаржылық;
B) статистикалық және салықтық;
C) жедел жэне статистикалық;
П) жедел-техникалық және салықтық;
Е) аралас жэне жеке.

ацпараттар:
.  ̂нпиъ.и\.}і всіі*
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A) басшылардың ішкі мақсатқа қолдануы үшін өлшеніп, өң- 
деліп берілетін есеп ақпараттарының барлық түрлері;

B) фирма басшыларының ішкі қолдануымен қатар, үйымнан 
тыс түлғаларға берілетін есеп ақпараттары;

C) бюджетке міндетті төлем жөніндегі ақпараттар;
Г)) статнстикалық ақпараттар;
Е) бюджеттін тыс төлемдер жөніндегі ақпараттар.
3. Қаржылық есеп қамтитын ақпараттар:
A) басшылардың ішкі мақсатқа қолдануы үшін өлшеніп, өң- 

деліп берілетін есеп ақпараттарының барлық түрлері;
B) фирма басшыларының ішкі қолдануымен қатар, үйымнан 

тыс түлғаларға берілетін есеп ақпараттары;
C) бюджетке міндетті толем жөніндегі ақпараттар;
О) статистикалық ақпараттар;
Е) бюджеттін тыс төлемдер жоніндегі ақпараггар;
4.Қаржылық есептіц мақсаты:
A) нақты әндірістік мақсатқа жетуге жауапты менеджерлерді 

ақпаратпен қамтамасыз ету;
B) экономикалық шешім қабылдау үшін кең ауқымды пайда- 

ланушыларға ақпарат үсыну;
C) салықтық төлем жөнінде ақпарат үсыну;
О) статистикалық есеп беруді күру;
Е) салықтық деклараңияларды дер кезінде үсыну.
5. Басқару есебі ақпаратыныц негізгі паіідаланушылары:
A) кәсіпорын басшылығы;
B) қоғамдық үйымдар;
C) салық инспекңиясы;
О) статистикалық органдар;
Е) ақпарат қүралдары.
6. ҚР-да бухгалтерлік есептіреттеудіц бірінші денгейіне жа- 

татын нормативті-қщықтыц құжаты:
A) ҚР «Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру ту- 

ралы» заңы;
B) бухгалтерлік есепке алу стандарттары;
C) бухгалтерлік есеп стандартарына жазылған эдістемелік 

үсыныстар мен нүсқаулар:



О) ұйымның есеп саясаты;
Е) ұйымның салық саясаты.
7. ҚР-да бухгалтерлік есепті реттеудіц екінші денгейіне жа- 

татын нормативті-цүқъщтъщ цүжаты:
A) ҚР «Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру ту- 

ралы» заңы;
B) Бухгалтерлік есепке алу стандарттары;
C) Бухгалтерлік есеп стандартарына жазылган эдістемелік 

ұсыныстар мен нұсқаулар;
Э) ¥йымның есеп саясаты;
Е) ¥йымның салық саясаты.
8. Коммерциялыц үйымга жатпайды:
A) мемлекеттік кэсіпорын;
B) шаруашылық серіктестік;
C) өндірістік кооператнв;
Ә) акционерлік қогам;
Е) қоғамдық қор.
9. Коммерциялыц емес үйымга жатпайды:
A) қоғамдық бірлестік;
B) тұтыну кооперативі;
C) өндірістік кооператив;
Б ) акционерлік қоғам;
Е) қоғамдық қор.

Тэжірибелік сабацта талцыланатып сүрақтар:
]. Бухгалтерлік есептің анықтамасы жэне оның міндеті.
2. Бухгалтерлік ақпарат және басқару шешімдерін қабылдау.
3. Қаржылық қорытынды есеп -  экономикалық ақпараттар 

көзі ретінде және оны пайдаланушылардың жіктелуі.
4. Қазақстандық заң бойынша шаруашылық субъектілерінің 

түрлері.
5. Қазақстанда бухгалтерлік есептің нормативті-қүқықтық 

реттелуі.

Білім алушы білуі тиіс:
-  Бухгалтерлік есептің анықтамасын жэне міндетін;
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-  Қаржылық қорытынды есептілік нысандарын жэне олар- 
дың құрылу мақсаттарын;

-  Пайдаланушылардың жікггелуін жэне олардың ақпараттық 
қажеттіліктерін;

-  Шаруашылық субъектілерінің түрлерін;
-  Бухгалтерлік есептің нормативтік-құқықтық реттелу жүй- 

есін.

Білім алушы менгеруі тиіс:
-  Бухгалтерлік есеп және Қаржылық қорытынды есеп беру 

нысандарьтның мақсаты мен міндетгерін;
-  Пайдаланушылардың жіктелуін жэне олардың ақпараттық 

қажеттіліктерін ескеруді;
-  Шаруашылық субъектілерінің түрлерін бухгалгерлік есепті 

үйымдастыру барысында ескеруді;
-  Бухгалтерлік есептің нормативті-қүқықтық реттелу жүй- 

есін басшылыққа ала білуді.
Әдістемелік нусқау:
Семинарга дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  Білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына жэне 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  білім алушы нені білуі жэне менгеруі керектігін естен 
шығармаңыз.

Білім алушылардыц оцытушының жетекшілігімен орында- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен эдістемелік нұсқаулар:

1.1 Есеп. Қаржылық қорытынды есеп пайдаланушыларын 
жіктеу

Есептің мақсаты: Қаржылық қорытынды есеп пайдаланушы- 
ларын олардың топтары бойынша жіктеуді менгеру.

Тапсырма: Төмендегі келтірілген мәліметтердің негізінде 
қаржылық қорытынды есеп пайдаланушыларын олардың топтары 
бойынша жіктеңіз:
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1) кәсіподақ ұйымы;
2) салық инспекциясы;
3) әлеуметтік қорғау органдары;
4) кәсіпорын президенті;
5) туризм нұсқаушысы;
6) жабдықгаушылар;
7) мердігерлер;
8) инвесторлар;
9) гид-аудармашы;
10) бас бухгалтер;
11) сатып алушылар (туристер);
12) қызмет көрсетуші банк.
Есептің шешуін темендегі кестелерде (1.1-кесте,1.2-кесте) 

келтірілген нысандар бойынша орындаңыздар.

1.1-кссте-Қаржылық қоры гынды сссп ітайдаланушыларын жіктеу

Ішкі пайдаланушылар Сыртқы иайдаланушылар
1.
2.

1.
2.

1.2-кссте -  Қаржылық қорытынды ессп пайдаланушыларын жіктеу

Кэсіпорын
басшылыгы

Кәсіпорын қызметіне тікелей 
мүдделілер

Кэсіпорын қызметіне жанама 
мүдделілер

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Білім алушы.чардыц оз бетінше орындауы үшін берілгеп 
тапсырмалар мен әдістемелік нүсқаулар:

1.1-есеп талабына сәйкес құрылған қорытынды есеп пайдала- 
нушыларының жіктелуіне сүйене отырып, олардың туристік фир- 
ма қаржылық есебіне байланысты мүдделерін ашып корсетіңіз. Ол 
үшін тақырып бойынша ұсынылған, сонымен қатар интернет-ре- 
сурстадан өз беттеріңізше тапқан арнайы эдебиегтерді пайдалану 
ұсынылады.
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Үсынылатыи эдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының 28.02.2007 ж № 234 «Бух- 

галтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы (өзгерістер 
және толықтыруларымен)

2. Қазақстан Республикасы 27.12. 1994 ж И  269-ХІІІ Азамат- 
тық Кодексі (өзгерістер және толықтыруларымен)

3. Қазақстан Республикасының 13.05.2003 ж № 415-11 «Ак- 
ңионерлік қоғамдар туралы» Заңы (өзгерістер жэне толықтырула- 
рымен)

4. Қаржы есептілігін эзірлеу жэне ұсыну тұжырымдамасы- 
\ү\у\ү. ш Ғ. т  і піі п. кт.

5. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары. Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы № 
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6. Алибекова Б.А., Нурхалиева Д.М. Халықаралық қаржылық 
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Бухгалтерлік есептің концепциялары

«Концепция» деген сөз (сопсерііо -  латын тілінен келген) бір 
құбылыс жөніндегі эр түрлі түсінік, көзқарастар жүйесі деген 
магынаны білдіреді. Көнцепцнялар белгілі бір гылымның теөрия- 
лык багытын айқындауга кемектеседі.

Есеп концепциясы туралы айтатын болсақ, ол субъектілер- 
дегі (барлық салалардың, қызметінің түрлері мен эртүрлі үйым- 
дық-қүқыктық нысандарға негізделген) есеп жүргізуді қалыптас- 
тырушы ережелер мен үсыныстарды айқындайтын есеп жүйесін 
қүрушы негіз.

Бухгалтерлік есептіц халъщаралъщ стандарттарында 
қаржыльщ қорытынды есеп берудіц тәмендегі концепциялары аіі- 
қындалган:

-  кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебін жүргізу мақ- 
саты;

-  бухгалтерлік ақпараттардың сапалық сипаттамасы;
-  бухгалтерлік ақпараттарды есепке алу принциптері;
-  қаржылық қорытынды есеп элементтері;
-  капитал түсінігі және оны қолдау.
Қаржылық қорытынды есеп, оны пайдаланушыларга эко- 

номикалық шешімдер қабылдау үшін қажетті. Ол кәсіпорынның 
қаржылық жагдайы, шаруашылық қызметінің нәтижесі жэне 
қаржылық жагдайындагы өзгерістер туралы ақпаратгар дайындап 
беру мақсатын көздейді.

Сондықтан, есеп ақпараттарына қойылатын негізгі талаптар, 
оларды пайдаланушылардың қандай да болмасын шешім қабыл- 
дауы үшін пайдалылыгымен байланысты. Қаржылық есеп берудің 
негізгі сапалық сипаты түсініктілік, орындылық, сенімділік және 
салыстырмалылық болып табылады. Олардың мазмүны төменірек



қаралады. Жалпы, есеп ақпараттарының сапалық сипаттамасы 
қаржылық қорытынды есеп мэліметтерінің пайдаланушылар ушін 
пайдалылығын алдын-ала болжайды. Әрбір нақты жағдайда ол не- 
месе басқа бір сипаттама маңыздырақ болатындықтан, бухгалтер- 
лердің кәсіби шеберлігі барлық сипаттамалардың қолайлы үйлесім 
табуынан көрінеді.

Қаржылық қорытынды есеп элементтерінің конңепциялар то- 
бында қарастырылуы, оларды түсінудің үйым қызметін қаржылық 
қорытынды есеп ақпараттарын пайдаланушылардың бағалауына 
және, тиісінше, олардың белгілі бір шешімдер қабылдауына әсер 
ететіндігіне байланысты, жэне де алынған ақпараттан түсетін пай- 
да оны алуға жүмсалған шығындардан көп болуғатиісті.

Бухгалтерлік ақпараттарға қойылатын талаптар белгілі бір 
принциптермен айқындалады. Олардың да мазмүны төменірск қа- 
ралады.

Жалпы айтқанда, концепция -  есеп жүйесін құру негізі. Ол үй- 
ымдық қүқықтық жэне қызмет түріне қарамастан барлық салалар- 
дағы кәсіпорындардың қаржы есептемелерін әзірлеу мен тапсыру- 
дың негізінде жатқан үғымдарды айқындайды (2.1-кесте).
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2.1-кесте -  Қаржылық ессп беру концспциялары

№ Концепциялар Қаралатын арнайы сүрақтар
1 Кәсіпорынныц қаржылық 

қорытынды есебін жүргізу 
мақсаты

Қаржылық есеп берудіц пайдаланушыларын 
анықтайды.
Пайдаланушылардың сұраньтстарын 
қамтитын қаржылық есеп берудің міндеттерін 
анықтайды.

2 Бухгалтерлік ақпараттардыц 
сапалық сипаттамалары

Түсініктілік; орындылық; ееиімділік; 
салыстырмалылық

3 Қаржылық қорытынды есеп 
элементтері

Активтер; Міндеттемелер; Өз капиталы; 
Кірістер; Шыгыстар

4 Бухгалтерлік есеп принциптері Есептеу; Үздіксіздік
5 Капитал түсінігі жэне оны 

қолдау
Капиталдың қаржылық концепциясы*; 
Капиталдың физикалық копцепциясы**

*Капиталдың қаржылық концепциясына сэйкес капитал таза активтердіц, яғни 
меншікті капиталдыц синонимы.
**Капиталдыц физикалық концепциясына еәйкес капитал кэсіпорынныц ен- 
дірістік қуаты, мысалы, бір жылда өндірілетін өнім көлемі ретіиде қарастыры- 
лады.
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Ңаржылық есеп берудің негізгі сапалық 
сипаттамалары және бухгалтерлік есеп  

принциптері

Ақгіарат халықаралық денгейде қолданылу үшін келесі сапа- 
лық сипаттамалар талаптарына жауап беруі керек:

-  Түсініктілік. Қаржы есептерінде беріліп отырған ақпарат 
бизнес жэне экономикалық қызмет, бухгалтерлік есеп жөнінде 
жеткілікті білімі жэне ақпаратты тиісті ынта қойып зерделеу ниеті 
бар пайдаланушыларға түсінікті болуға тиіс. Сонымен қатар, күр- 
делі сүрақтар бойынша қаржылық есептілікте ашылып корсетілу- 
ге тиісті ақпарат тек қана кейбір пайдаланушыларға түсінікті бол- 
мауына байланысты қаржылық есептіліктен шығарып тасталмай- 
тынын атап оту керек;

-  Оръшдылъщ. Ақпарат пайдаланушылар қабылдайтын 
шешімдерге ықпал етеді, оларға бүрынғы, қазіргі немесе алдағы 
оқиғаларды бағалауға комектеседі немесе олардың бүрынғы 
бағаларын растап немесе түзетеді деп күтіледі. Ақпараттың 
орындылығы оның маңыздылығы және елеулілігімен анықта- 
лады. Кей жағдайларда қаржылық есепте ашып көрсету үшін 
ақпараттың маңыздылығы жетіп жатады. Ал басқа жағдайда, 
егер оның ескерілмеуі немесе дүрыс корсетілмеуі каржылық 
есеп негізінде ақпаратты пайдаланушылар қабылдаған эконо- 
микалық шешімдерге ықпал етуі мүмкін болса, елеулілігі басты 
рольді атқарады;

-  Сенімділік. Ақпаратга айтарлықтай қате немесе бүрма- 
лау болмаса жэне пайдаланушылар оған сенімді болса, ол сенімді 
ақпарат болып табылады;

-  Салыстырмалылық. Қаржы ақпараты пайдалы эрі мазмүн- 
ды болуы үшін ақпарат бір есепті кезеңнен екіншісіне салыстыр- 
малы болуы тиіс. Оны пайдаланушылар қаржы есептемесін эзір- 
леу кезінде үйым пайдаланатын есеп жүргізу саясаты, осы саясат- 
гагы барлық өзгерістер жэне осы өзгерістердің нәтижелері гуралы 
хабардар болуы тиіс.



Сапаға қойылатын талаптардың барлығының орындалуының 
нэтижесінде ұйымның қызметі жөнінде толық, дүрыс және пайда- 
лы ақпараттар берілуі тиісті.

«Принцип» деғен соз латын тілінен алынған ргіпсіріит  -  де- 
ген сөз -  жэне оны аударғанда қандай да болмасын бір теорияның, 
ілімнің, ғылымның негізі немесе бастауы деген мағынаны біл- 
діреді. Бухгалтерлік есептің принципі -  сол ғылымның негізі, яғни 
бастауы. Әрбір ғылым сол ғылымның өзінің мағынасынан туын- 
дайтын принциптерге негізделеді.

Есеп принциггтері барлық есеп үдерісін жүргізу мен қорытын- 
ды есепті қүрудың негізін күрайды. Бухгалтерлік есеп үдерісін 
жүргізу мен қорытынды есепті қүруға негіз болатын принциптер 
ретінде «Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы» 
Қазақсган Республикасының Заңы мен Халықаралық қаржылық 
есеп беру стандарттарында есептеу жэне үздіксіздік аталған.

Есептеу принципіне сэйкес операциялар мен басқа да оқиға- 
лардың нәтижесі олардың жүзеге асырылу нақты деректері бой- 
ынша (ақша қаражаттары немесе олардың эквиваленттері қабыл- 
данған немесе теленген кезде емес) есепке алынады. Олар оздері 
есепке алынатын кезеңнің ағымдағы есеп регистрлерінде жэне 
қаржылық қорыгынды есебінде көрсетіледі.

Есептеу эдісі бойынша қүрылған қаржылық қорытынды есеп 
оны пайдаланушыларды ақша қаражаттарын қабылдаумен жэне 
төлеумен байланысты отіп кеткен өперациялармен ғана емес, сө- 
нымен бірге келешектегі ақша төлеу міндеттемесі туралы және 
келешекте алынуға тиісті ақша қаражаттары болып табылатын ре- 
сурстар жөнінде хабардар етеді.

М ы салы , туристік фирма 2015 жылы желтоқсан айында 
жабдъщтаушылардан 500000 теңгеге сыйкәделер алып, төлемін 
2016 жылы цаңтар айында жүзеге асырды. Бүл операгшя 2015 
жылдың желтоцсан айындагы есептілікте жабдыцтауіиылар 
алдындагы кредиторлыц берешек ретінде көрініс тауып, ацпарат 
алушыларды фирманың келешекте жабдыцтаушылар алдында 
төленуге тиісті ацша царажаттары бойынша міндеттемесі 
жөнінде ацпараттадырады.
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Үздіксіздік принципіне сәйкес ұйым үздіксіз қызмет етуші, 
ягни көз жетерлік болашақта әзінің жұмысын жалғастырушы 
ретінде қарастырылады. Демек, кәсіпорынның жойылатын да не- 
мссе өзінің қызметінің келемін едэуір азайтатында ойы жоқ деп 
ііайымдалады, егер тек керісінше жағдайды дэлелдеуші деректер 
болмаса.

Қаржылық ңорытынды есеп элемент- 
тері мен бухгалтерлік есеп объектілері

Кәсіпорынның қаржьшық қорытынды есебі операңиялар мен 
басқа да оқиғалардың қаржы нәтижелерін олардың экономикаггық 
сипаттамаларына сәйкес кең санаттарға біріктіре отырып корсе- 
теді. Осы кең санаттар қаржы есептілігінің элементтері деп ата- 
лады.

Қаржылық қорытынды есеп элементтерін екі топқа беліп қа- 
растыру қажет. Олардың біріншісі қаржылық жағдайды, ал екін- 
шісі -  қаржы-шаруашьшық қызметінің нәтижелерін бағалауға ар- 
палған элементтер (2.1-сурет).
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2.1 сурет -  Қаржылық қорытынды есеп элементтерінің жітелуі

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауға байланысты 
элементтер болып активтер, міндеттемелер жэне капитал таны-



лады. Ал, кәсітторын қызметінің қаржы-шаруашылық қызметінің 
нәтижелерін бағалауға байланысты қаржылық есеп беру элемент- 
тері болып кірістер мен шығыстар танылады.

Активтер -  дара кәсіпкер немесе ұйым откен оқиғалар нэти- 
жесінде бақылап отырған, болашақта экономикалық пайда алу 
күтілетін ресурстар.

Активтер екі катеғорияға жіктеледі: қысқа мсрзімді активтер 
және ұзақ мерзімді активтер.

Актив, егер:
-  отты сатып-еткізу болжамдалса, немесе ұйымның қалыпты 

операциялық циклінің барысында ол сату немесе пайдалану үшін 
ұсталынса;

-  ол неғізінен сауда мақсатында иемесе қысқа мерзімғе ұста- 
лып огырса және оны сагып-өткізу баланстың күнінен кейін отт екі 
айдың ішінде күтілсе;

-  пайдалануда шек қойылмайтын ақша немесе оның балама- 
сында болса қысқа мерзімді актив ретінде жікгеледі.

Барлық қалған активтер ұзақ мерзімді активтер ретінде жікте- 
леді.

Яғни, бір жыл ішіндегі немесе бір операциялық цикл ішінде 
жұмсалынатындығы, сатылатындығы, нақты ақшаға сатып өт- 
кізілетіндігі негізді түрде күтілетін активтер қысқа мерзімді актив- 
тер деп аталады.

Қысца мерзімді активтерге: ақша қаражаттары (кассадағы, 
банкте ашылған шоттардағы, депозиттердағы); қаржылық ин- 
вестициялар (қүнды қағаздарға салымдар), жойылу мерзімі бір 
жылға дейінгі дебиторлық борыштар; қорлар жатады.

Қорлар өз кезегінде өндірісте немесе жүмыстарды атқару мен 
қызмет көрсету үшін пайдаланылатын материалдар, шикізаттар, 
сатып алынған шала фабрикаттар мен құрастырушы бұйымдар, 
ыдыс жэне ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер, қүрылыс 
материалдары мен басқа да материалдарды; аяқталмаған өндірісті 
жэне үйымның шаруашылық қызметі барысында сатып-өткізуге 
арналған дайын енімдер меи тауарларды қамтиды.

Үзац мерзімді активтерге: материалдық емес активтер, негізгі 
кұралдар, ұзақ мерзімді инвестициялар, ұзақ мерзімді дебиторлық
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қарыздар, алдағы кезеңнің есебіне жататын ұзақ мерзімді шығы- 
стар жэне т.б. жатады.

Міндеттеме -  дара кәсіпкердің немесе ұйымның өткен оқиға- 
лардан туындайгын мойнында тұрған міндеті, оны реттеу эконо- 
микалық пайданы қамтитын ресурстардың шығып қалуына экеп 
соғады.

Міндеттемелердің үш негізгі сипаты бар:
1) олар өздерінде активтердің шыгып кетуі немесе қызмет 

көрсету арқылы төлем жасауға экеліп соқтырушы бұрыннан бар 
(бірақ келешектегі емес) тұрақты міндеттерді нақтылы түрде кор- 
сетеді;

2) міндеттемелерді орындау кэсіпорын үшін міндетті жэне 
олардың орындалмай қалуы мүмкін емес;

3) міндеттемелср өткен келісімдсрдің немесе еткен оқиғалар- 
дың нэтижесі болып табылады.

Міндеттемелер екі категорияға жіктеледі: қысқа мерзімді мін- 
деттемелер жэне ұзақ мерзімді міндеттемелер.

Егер ұйымның қалыпты операциялық циклы барысында мін- 
деттемені телеу жорамалданса немесе ол баланс күнінен кейін он 
екі ай ішінде орындалуға тиіс болса ол қысқа мерзімді міндеттеме 
ретінде жіктеледі. Барлық қалған міндетгемелер ұзақ мерзімді мін- 
деттемелер ретінде жіктеледі.

Капитал (таза активтер) -  міндеттемелер шегерілген актив- 
тер. ¥йым активтерінен міндетгемелер шегеріптастаганнан кейін- 
гі қалган сома болғандықтан, ол қалдық үлес болып табылады. Со- 
лай бола тұрса да, меншікті капитал баланста жіктеліп корсетіле 
алады.

Кірістер — есепті кезең ішінде активтердің түсімі немесе есімі 
немесе міндеттемелердің азаюы нысанында экономикалық пайда- 
ның ұлғаюы, олар капиталға қатысушы тұлғалардың жарнасымен 
байланысты ұлғаюдан өзгеше капиталдың ұлғаюына экеп сөғады.

Кірістер анықтамасы негізгі қызметтен түсетін кірісті де, 
басқа кірістерді де қамтиды. Негізгі қызметтен түсетін кірістер 
кэсіпорынның эдетгегі қызметі бары-сында туындайды және, са- 
тыгі алуды, сыйақыны, пайыздарды, дивидендтерді, роялтиді жэне 
жалгерлік ақы гөлеуді қоса, эр түрлі терминдермен аталады.
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Басқа табыстар кіріс анықтамасына жауап беретін басқа бап- 
тарды керсетеді, жэне кәсіпорынның әдеттегі қызметінің бары- 
сында туындауы немесе туындамауы мүмкін. Олар экономикалық 
пайданың осуін көрсетеді жэне, өзінің табиғатына қарай, негіз- 
гі қызметтен алынатын кірістерден өзгешелігі бөлмайды. Басқа 
кірістер, мысалы, айналымнан тыс активтердің шығып қалуынан 
туындайтын кірістерді қамтиды. Кіріс анықтамасы сөндай-ақ ет- 
кізілмеген басқа кірістерді қамтиды; мысалы, нарықтық бағалы 
қағаздарды қайта бағалаудан туындайтын, немесе үзақ мерзімді 
активтердің баланстық қүнын арттыру нәтижесінде алынатын кірі- 
стер. Залалдар туралы есепте басқа кірістерді таныған кезде өлар 
әдетте белек көрсетіледі, ойткені олар туралы ақпарат экономика- 
лық шешімдер қабылдау мақсаттары үшін пайдалы. Басқа кірістер 
есептерде кебінесе тиісті шығыстар шегеріліп көрсетіледі.

Шыгыстар дегеніміз -  есепті кезең ішінде активтердің қөлдан 
кетуі немесе азаюы немесе міндеттемелердің пайда болуы ныса- 
нында экономикалық пайданың азаюы, олар капиталға қатысушы 
түлғаларға белумен байланысты азаюдан езгеше капиталдың аза- 
юына әкеп соғады.

Шығыстар анықтамасы залалдарды, сондай-ақ кәсіпорынның 
эдеттегі қызметінің барысында туындайтын шығыстарды қамти- 
ды. Кәсіпорынның әдеттегі қызметінің барысында туындайтын 
шығыстар, мысалы, негізгі қүралдарды сатудың озіндік қүнын, 
жалақыны жэне амортизаңияны қамтиды. Залалдар шығыстар 
анықтамасына сай келетін басқа баптарды көрсетеді жэне кэсіпо- 
рынның эдеттегі қызметінің барысында туындауы немесе туын- 
дамауы мүмкін. Залалдар эконөмикалық пайданың азайғанын біл- 
діреді және, озінің табиғатына қарай, оның басқа шығыстардан 
айырмашылығы жоқ. Залалдар, мысалы, өрт және су тасқыны си- 
яқты, табиғат апаітары нэтижесінде туындайтын, сондай-ақ айна- 
лымнан тыс активтер шығып қалған кезде пайда болатын шығын- 
дарды қамтиды.

Залалдар туралы есепте залалдарды таныған кезде олар әдет- 
те жеке керсетіледі, себебі өлар туралы ақпарат экөномикалық 
шешімдер қабылдау үшін пайдалы. Залалдар есептерде тиісті кірі- 
стер шеғеріліп корсетіледі.
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Қаржылың қорытыиды 
есеп элементерін өліпеу

Қаржылық корытынды есеп элементтерін өлшеу деп залал- 
дар туралы есепте жэне баланста қаржы есептілігінің элемент- 
гері танылуға жэне көрсетілуге тиісті ақша мөлшерлерін анықтау 
үдерісін атайды.

Халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарында актив- 
гер мен міндеттемелерді елшеудің бірқатар әдістері үсынылған. 
Оларға төмендегі әдістер жатады:

1. Тарихи құн. Активтер өларға төленген ақша немесе олар- 
дың эквивалеиттер сомасы немесе оларды сатып алу кезінде үсы- 
пылған әділетті қүн арқылы көрсетіледі. Міндеттемелер міндетте- 
меге ауыстырып алынған түсім сомасы бойынша немесе кейбірде 
(мысалы, табыс салығы) қалыпты өрістеген жағдайларда міндет- 
темені өрындау үшін төленетін ақша немесе өлардың эквивалент- 
тер сомасы бойынша керсетіледі.

2. Агымдагы ңүн. Акгивтер есептерде осы немесе осыған 
үқсас активтерге қазырғы жағдайда төленуге тиісті ақша немесе 
өлардың эквиваленттер сомасы бойынша көрсетіледі. Міндетте- 
мелер қазырғы жағдайда міндеттеменің ақысын төлеу үшін қажет 
болатын ақша немесе олардың эквиваленттерінің дисконтгелмеген 
сомасы бойынша керсетіледі.

3. Мүмкіи болатын откізу (өтеу) цүны. Активтер оларды қа- 
лыпты өрістеген жағдайларда сатудан алынуы мүмкін ақша немесе 
өлардың эквиваленттер сомасы бойынша көрсетіледі. Міндеттеме- 
лер оларды өтеу үшін қажег болатын қүн бойынша, яғни міндет- 
темелерді етеуге пайдалануға үйғарылған ақша немесе олардың 
эквиваленттерінің дискоттелмеген сомасы.

4. Келтірілген цүн. Активтер, қалыпты қызмет барысында 
осы активтің жасауға тиіс болашақ таза ақша түсімдерінің дис- 
конттелген қүны бойынша бейнеленеді. Міндеттемелер қалыпты 
қызмет барысында міндеттемелерді отеу үшін болашақта пайда- 
ланылуы мүмкін таза ақша аударымдарыньің дисконтгелген қүны 
бойынша бейнеленеді.



Тарихи құн қаржы есептілігін әзірлеу кезінде кэсіпорындар 
неғұрлым кең қабылдаган өлшеу базасы болып табылады. Әдет- 
те ол басқа да өлшем базаларымен бірлесіп пайдаланылады. 
Қаржылық есеп беру элементтерін бағалау жэне олар бойынша 
есеп берулер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен 
жүргізіледі.

Шаруашылық үдерістері жөніндегі 
түсінік
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Бухгалтерлік есеп объектілерінің бірі кез келген кәсіпорын- 
ның шаруашылық қызметінің негізін қүрайтын шаруашылық 
үдерістері. Шаруашылық үдерісі жекелеген шаруашылық опера- 
ңияларының жиынтыгы болып табылады. Ал, ишруашыпъщ опе- 
рациялары дегепшіз -  кәсіпорынның экономикалық ресурстары 
(активтері) мен олардың құралу көздерінің (капитал, міндетте- 
мелер) қозғалысы мен озгерісінің қарапайым элементі. Мысалы, 
жабдықтаушылардан материалдар алу, оларды өндіріске босату, 
еңбекақы есептеу, дайын енімді сатып-өткізу жэне т.б.

Кез келген кэсіпөрынның шаруашылық қызметі бір-бірімен 
тығыз байланысты жабдықтау, өнім өндіру, өндірілген өнімдерді 
(қызметгерді, жұмыстарды), тауарларды сатып-өгкізу сияқты ша- 
руашылық үдерістерінен түрады.

Жабдъщтау үдерісіпде кэсіпөрынның өндірістік жэне 
шаруашылық қызметін жүзеге асыруға қажетті әр гүрлі тау- 
арлы-материалдық құндылықтар сатыгі алынады. Бұл үдеріс 
есебінің негізгі міндеттері дайындалған тауарлы-материалдық 
құндылықтардың нақты әзіндік құнын анықтау; барлық жаб- 
дықтаушылардың келісімшарт бөйынша міндеттемелерінің 
орындалуына бақылау жасау. Дайындалған (сатыгі алынған) 
материалдардың езіндік құнын сөл материалдардың сатып алу 
бағасы бөйынша бағаланған құны жэне сатып алуға байланы- 
сты шығындар (темір жөл тарифтері, тиеу-түсіру жұмыстары- 
ның құны жэне т.б.) құрайды.



Өидіріс үдерісіиің нэтижесінде өнім ендіру, қызмет көрсету, 
жұмыстарды орындау сияқты кәсіпорынның негізгі міндеті орын- 
далады. Өнім өндірумен байланысты барлық шығындар оның 
өзіндік құнын қүрайды.

Сатып-өткізу үдерісініц мэні мынада: кәсіпорын дайын- 
далған енімді, орындалған жүмыстарды, көретілген қызметтерді 
басқа кәсіпорындарға өндіріс және сатып-еткізу шығындарының 
орнын толтыра отырып және бүл кезде белгілі бір мөлшерде табыс 
ала отырып сатып-өткізеді.

Жабдықтау жэне өндіру үдерістерінің кезеңінде есеп (сме- 
галық) жэне қөрытынды есеп беру керсеткіштерін салыстыру 
арқылы үнемдеу не болмаса кеп жүмсау анықталады, ал сатып-өт- 
кізу үдерісі кезеңінде кэсіпорын қызметінің нәтижесі: табыс (кіріс) 
немесе залал анықталады.

Қорытынды
Концепциялар белгілі бір ғылымның теориялык бағытын ай- 

қындауға көмектеседі. Есеп концепциясы үйымдық-қүқықтық 
жэне қызмет түріне қарамастан барлық салалардағы кэсіпорын- 
дардың қаржы есептемелерін эзірлеу мен тапсырудың негізінде 
жатқан үғымдарды айқындайды.

Дэріс бойыпша эдістемелік нүсқаулар:
Берілгенматериалдардыдұрыстүсіну үшін мынадайбірізділік- 

ті ескеру ұсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зерде- 

леңіз;
2) дәріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде көрсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Белгілі бір құбылысты түсіндіре отырып, 
концепциялар экономикалық өмір шындықтарыныц өзгеруіне бай- 
ланысты түзетулерге ұшырауы мүмкін, сондықтан олар бір рет 
мэнгілікке берілген ақиқат болып табылмайтынына назар ауда- 
рыңыз.

4) студенттердің өз білімін бақылау сұрақтарына жауап беріп, 
түсіну денгейіңізді тексеріңіз;
3 - 3/37-17
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5) студенттердің өз бетімен орындауы үшін берілген тапсыр- 
маларды орын-даңыз. Орындау барысында қиындықтар туындаса 
оқытушыдан қосымша консультаңия алыңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

1. Бақылау сүраңтары:
1. «Концепция» деген сөздің мағынасы.
2. Ақпарат халықаралық денгейде қолданылу үшін қандай са- 

палық сипаттамалар талаптарына жауап беруі керек?
3. Бухгалтерлік есеп үдерісін жүргізу мен қорытынды есепті 

күруға негіз болатын принциптері.
4. Қаржы есептілігінің элементтері.
5. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауға байланысты 

элементтері.
6. Кәсіпорын қызметінің қаржылық-шаруашылық нәтиже- 

лерін бағалауға байланысты қаржылық есеп беру элементтері.
7. Активтердің жіктелуі.
8. Міндеттемелердің жіктелуі.
9. Капитал үғымы.
10.Каржылық қорытынды есеп элементерін елшеу әдістерінің 

сипаттамасы.
11 .Кәсіпорынның шаруашылық үдерістерінің сипаттамасы.

Оцылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілер:
1. Қаржылъщ есеп берудіц сапалъщ сипаттамаларына енбейді:
A) түсініктілік;
B) орындылық;
C) сенімділік;
13) салыстырмалылық;
Е) есептеу.
2. Бухгалтерлік есеп және царжылъщ есеп берудің принцип- 

тері:
A) есептеу, үздіксіздік;
B) түсініктілік, орындылық;
C) сенімділік, салыстырмалылық;
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13) актив, міндеттеме, капитал;
Е) кірістер, шығыстар.
3. Кэсіпорынныц царжылыц жагдайын багалауга баііланыс- 

ты элементтері:
A) есептеу, үздіксіздік;
B) түсініктілік, орындылық;
C) кірістер, шығыстар;
О) актив, міндеттеме, капитал;
Е)залал.
4. Кэсіпорын цызметініц царжылыц-шаруашылыц цыз- 

метініц нэтижелерін багалауга байпанысты царжылыц есеп беру 
элементтері:

A) есептеу, үздіксіздік;
B) түсініктілік, орындылық;
C) кірістер, шығыстар;
О) актив, міндеттеме, капитал;
Е) залал.
5. Қаржылыц цорытынды есептілікте негізгі цүралдар жа- 

татын элемент:
A) капитал;
B) қысқа мерзімді активтер;
C) үзақ мерзімді активтер;
Б ) қысқа мерзімді міндеттемелер;
Е) үзақ мерзімді міндеттемелер.
6. Қаржылыц цорытынды есептілікте жаргылыц капитал 

жататын элемент:
A)капитал;
B) қысқа мерзімді активтер;
C) үзақ мерзімді активтер;
О) қысқа мерзімді міндеттемелер;
Е) үзақ мерзімді міндеттемелер.
7. Қаржылыц цорытынды есептілікте сатып алуиіылардыц 

дебиторлыц царызы жататын элемент:
A)капитал;
B) қысқа мерзімді активтер;
C) үзақ мерзімді активтер;
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I )) қысқа мерзімді міндеттемелер;
Е) ұзақ мерзімді міндеттемелерге.
8. Қаржылыц цорытынды есептілікте жүмыскерлер алдын- 

дагы царыз жататын элемент:
A) капитал;
B) қысқа мерзімді активтер;
C) ұзақ мерзімді активтер;
О) қысқа мерзімді міндеттемелер;
Е) ұзақ мерзімді міндеттемелер.

Тэжірибелік сабақта талцыланатып сүрақтар:
1. Бухгалтерлік есептің концептуалдық негізі.
2. Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есеп беру принциптері.
3. Қаржылық есеп берудің негізгі сапалық сипаттамалары.
4. Қаржылық қорытынды есеп элементтері және бухгалтерлік 

есеп объектілері.
5. Активтердің құрамы мен сипаттамасы.
6. Міндеттемелердің құрамы мен сипаттамасы.
7. Меншікті капиталдың құрамы мен сипаттамасы.
8. Кірістер жэне шыгыстар жайлы тұсінік.
9. Каржылық корытынды есеп элементерін өлшеу әдістерінің 

сипаттамасы.
10.Шаруашылық ұдерістері жайлы түсінік.

Еілім алушы білуі тиіс:
-  Бухгалтерлік есептің концептуалдық негізін;
-  Қаржылық есеп берудің принциптері мен негізгі сапалық 

сипаттамаларын;
-  Қаржылық қорытынды есеп элементтерін және бухгалтер- 

лік есеп объектілерін;
-  Активтер мен міндеттемелерді өлшеудің әдістерін.

Білім алушы мецгеруі тиіс:
-  Кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебің жүргізу мақ- 

сатын ескеруді;



-  Бухгалтерлік ақпараттардың сапалық сипаттамасы мен 
ссепке алу принциптерін басшылыққа ала білуді;

-  Қаржылық қорытынды есеп элементтерін жіктей білуді.

Әдістемелік нусцау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру ұсыны- 

лады:
-  студенттердің өз білімін бақылау сұрақтарына жэне 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз жэне 
пегізгі түсніктерді жаттап алыңыз;

-  білім алушы нені білуі жэне меңгеруі керектігіне назар ау- 
дарыңыз.

Білім алушылардыц оқытушыныц жетекшілігімен орында- 
уы үіиін берілген тапсырмалар мен эдістемелік нүсқаулар:

2.1-есеп. Кәсіпорын активтерін жіктеу
Есептіц мақсаты: Активтерді олардың түрлері бойынша топ- 

тастыруды меңгеру.
Тапсырма: Төмендегі кестеде келтірілген мэліметтердің не- 

гізінде кәсіпорын активтерін олардың түрлері бойынша топтасты- 
рыңыз.
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2.2-кестс -  «Табыс» ЖШС активтерінің кұрамы

№ Кәсіпорын активтерінің атауы Сомасы, теңге
1 2 3
1. Кассадағы теңгемен ақша қаражаттары 40 000
2. Кассадағы валтотамен ақша қаражаттары 28 300
3. Аяқталмаған өндіріс 150 000
4. Материалдар 120 000
5. Басқа да дебиторлық қарыздар 210 000
6. Отын 175 000
7. Патенттер 600 000
8 Дайыи өиім 3 654 200
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2.2-кестеніц жалғасы
9. Жабдықтар 10 100 000
10. Тауарлар 1 295 000
11. Жер телімі 500 000
12. Ыдыстық материалдар 200 000
13. Аванстық төлемдер 50 000
14. Багдарламалық жабдықтау 180 000
15. ¥зақ мерзімжі қаржылық иивестиция 500 000
16. Қысқа мерзімді қаржылық инвестиция 200 000
17. Агымдагы банктік шоттардагы теңгемен ақша қара- 

жаттары
9 000 000

18. Басқа да материалдар 325 700
19. Машиналар 5 400 000
20. Жұмыскерлердің қарызы 11 000
21. Шикізаттар 980 000
22. Алдағы уақыт есебіне жататын шыгыстар 120 000
23. Көлік құралдары 168 000
24. Әкімшілік гимараты 2 100 300
25. Басқа да негізгі құралдар 3 600 400
26. Арнайы шоттардағы ақша қаражаттары 2 201 800

Кәсіпорын активтерін түрлері бойынша топтастыруды төмен- 
дегі 2.3-кестеде келтірілген нысан бойынша жүзеге асырыңыз.

2.3-кесте -  «Табыс» ЖШС активтерін түрлері бойыиша топтастыру

№ Активтер
тобы Активтер топшасы Активтер

атауы
Сомасы,

теңге
I 2 3 4 5

1 Қысқа
мерзімді
активтер

Ақша қаражаттары

Қысқа мерзімді қаржылық 
инвестициялар
Қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек
Қорлар
Ағымдагы салықтық активтер

Сатуға арналган ұзақ мерзімді 
активтер
Өзге қысқа мерзімді активтер
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2.3-кестенің жалгасы
1 і оп бойынша жиыны
II Үзақ мерзімді 

активтер

Үзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялар
Үзақ мерзімді дебиторлық берешек
Негізгі құралдар
Биологиялық активтер
Барлау жэне багалау активтері
Материалдық емес активтер
Кейінге қалдырылған салықтық 
активтер
Өзге ұзақ мерзімді активтер

11 гоп бойынша жиыны
Барлығы

2.2-есеп -  Активтерді кұралу көздері бойынша топтастыру 
Есептіц мақсаты: Активтерді құралу көздері бойынша 

топтастыру тәртібін менгеру.
Тапсырма: Төмендегі кестеде келтірілген мәліметтердің не- 

гізінде кэсіпорын активтерін құралу көздері бойынша топтасты- 
рыңыз.

2.4-кесте -  «Табыс» ЖШС активтерінің құралу коздсрі

№ Активтердіц құралу коздерінің атауы Сомасы, теңге
1 2 3
1 Жабдықгаушылар алдындағы қарыз 2 449 025
2 Корпоративтік табыс салығы бойынша қарыз 2 259 025
3 Жарғылық капитал 8 759 025
4 Резервтік капитал I 924 025
5 Банктің ұзақ мерзімді несиесі 6 959 025
6 Банктің қысқа мерзімді иесиесі 7 419 625
7 Әлеуметтік еалық бойынша қарыз 353 925
8 Жұмыскерлер алдындағы еңбекақы бойынша карызы 5 519 625
9 Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы 6 913 550
10 Зейнетақы аударымдары бойыиша қарыз 75 000
II Басқа да есептелген шыгыстар 9 395 650
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Кәсіпорын актнвтерінің қүралу көздері бойынша топтастыру- 
ды төмендегі 2.5-кестеде келтірілген нысан бойынша жүзеге асы- 
рыңыз.

2.5-кесте -  «Табыс» ЖШС активтерін кұралу көздері бойыниіа топтастыру

№
Құралу

көздерінің
топтары

Қүралу көздерінің топшасы
Құралу

көздерінің
атауы

Сомасы,
теңге

1 2 3 4 5
I Қысқа

мерзімді
міндет-
темелер

Қысқа мерзімді қаржылық 
міндеттемелер
Салықтар бойынша міндеттемелер
Басқа да міндетті жэне еркін телемдер 
бойынша міндеттемелер

Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
Қыеқа мерзімді бағалау 
міндеттемелері
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер
I топ бойынша жиыны

II Ұзақ
мерзімді
міндет-
темелер

Үзақ мерзімді қаржылық 
міндеттемелер
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
Үзақ мерзімді бағалау міндеттемелері
Кейінге қалдырылған салықтық 
міндеттемелер
Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер

II топ бойынша жиыны
III Капитал Шығарылған капитал

Резервтер
Болінбеген пайда (жабылмаған залал)

III топ бойынша жиыны
Барлығы

Білім алушыпардыц оз бетінше орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен здістеліелік нүсқаулар:

Жоғарыда берілген әдебиеттерді жэне Интернет ресурстарын 
пайдалана отырып экономикалық жағынан дамыған өркениетті ел- 
дерде бухгалтерлік есептің қандай үлгілері қолданылатындығын



анықтаңыз. Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепті ре- 
(|юрмалау үшін қандай моделъ жэне қандай себептерге байланы- 
сты таңдалғанын жазбаша түрде дәлелдеңіз.

Үсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының 28.02.2007 ж № 234 «Бух- 

галтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы (өзгерістер 
және толықтыруларымен)

2. Қаржы есептілігін әзірлеу жэне үсыну түжырымдамасы -  
\ү\у\у.тГ.тіпііп.к2

3. Алибекова Б.А., Нурхалиева Д.М. Халықаралық қаржылық 
ссеп беру стандарттарына негізделген бухгалтерлік есеп принңип- 
тері. Оқу қүралы. -  Астана: Л.Н. Гумилев атындагы Е ¥У  баспаха- 
насы -2007 , 21-40 б.

4. Алибекова Б.А. Бухгалтерлік есеп принңиптері.ОӘК. -  
Астана: Л.Н. Гумилев атындагы Е¥У  баспаханасы 2007, 20-31 б.

5. Әбдіманагюв Ә. Бухгалтерлік жэне қаржылық есеп прин- 
ңиптері (халықаралық стандарт). Окулық. -  Алматы, 2006, 108-112
б.

6. Бухгалтерлік есеп принңиптері. Окулық (жалпы редакңия- 
сын басқарган Н.Ә. Байболтаева) - Алматы, 2002, 32-36 б.

7. Сейдахметова Ф.С. Современный бухгалтерский учет. 
Учебное пособие.- Алматы: ТОО «Издательство ЛЕМ»,2005, 34- 
356.

8. Кеулімжаев Қ.К, Әжібаева З.Н., Қүдайбергенов Н.А. Бух- 
галтерлік есеп принңиптері. Оқу қүралы. -  Алматы: Экономикс, 
2003, 16 6.
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3-ТАРАУ БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС

Бухгалтерлік баланстың ролі мен  
мағынасы.

Бухгалтерлік баланстың түрлері

Бухгалтерлік есептің негізгі міндегтерінің бірі -  пайдаланушы- 
ларға үйымның мүлкі және қаржылық жағдайы туралы ақпарат- 
ты уақтылы жеткізіп беріп отыру. Бүл міндет бухгалтерлік есепте 
бухгалтерлік баланс арқылы шешіледі. Сондықтан, бухгалтерлік 
есептілік жүйесінде орталық орынды бухгалтерлік баланс алады.

Баланс созі латын тілінен аударылғанда теңдікті, теңдестікті 
білдіреді. Бухгалтерлік баланс үйымның активтері, капиталы мен 
міндеттемелерін ақшалай өлшеммен белгілі бір мерзімге топтас- 
тырып көрсетеді. Демек, бухгалтерлік баланс дербес есеп жүр- 
гізуші кез келген үйымның нақты бір уақыт сәтіндегі қаржылық 
жағдайын көрсетеді.

Қаржылық жағдай деп үйымға қатысты активтердің нақты 
бары мен оларға қарама-қарсы қойылған олардың қүралу коздерін 
(капитал мен міндеттемелерді) түсіну керек:

Актив =  Капитал + Міндеттемелер

Бүл теңдеу баланстық теңдеу деп аталады және оның екі белігі 
езара әрқашанда тепе-тең болады.

Бухгалтерлік баланс үйымныңтелем қабілеттілігін, қаржылық 
түрақтылығын сипаттайтын көптеген қаржылық коэффиңиент- 
терді есептеуге негіз болады.

Бухгалтерлік есепте қүралу мақсатына байланысты бухгалтер- 
лік баланстың кептеген түрі қолданылады.

Кәсіпорын үйымдастырылған уақытқа -  кіріспе, нақтылы 
уақытқа қорытынды жасау қажеттілігі туындағанда -  аралық ба- 
ланс, кәсіпорын жойылғанда -  жойылу балансы жасалады. Егер 
кәсіпорын заңды түлға қүқықтарына ие болса -  дербес баланс, ал 
егер кәсіпорын заі-щы түлға қүрамында қызмет корсетсе, әкімшілік
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шешімімен бөлек баланс жасалады. Ірі кэсіпорын бірнеше шағын 
кэсіпорынға бөлінген жағдайда бөлуші баланс, ал егерде бір не- 
месе бірнеше құрылымдық бөлімше бір кэсіпорыннан екінші 
кэсіпорынға берілгенде -б ер у  балансы құрылады. Бірнеше кэсіпо- 
рын бір кәсіпорын болып қосылғанда немесе бір немесе бірнеше 
қүрылымдық бөлімше тап осы кәсіпорынға қосылғанда қосу ба- 
лансы жасалады.

Заңды тұлгаларды әкімшілік жолмен қандай болса да басқа- 
ру органына бағындырған жағдайда -  жинақтау балансы, ал егер 
шаруашылық субъектісі ретінде қаржылық гоп болса -  шоғырлан- 
дырылған баланс жасалып ұсынылуы қажет. Халықаралықтәжіри- 
беде жалпы қабылданған тэртіп бойынша, соңғы аталған балансты 
холдинг, концерн топ қызметі женінде ақпаратты бірегей ұйым 
ретінде көрсетіп жасауы керек. Жинақталған баланстан өзгешелігі 
сол -  бұнда біртекті деректер жэй гана қосылып қоймай, қурамдас- 
тырылып (қиыстырылып) қайта есептеуді болдырмау үшін:

-  негізгі кәсіпорынның еншілес кэсіпорындар жарғылық ка- 
питалына салған салымдары мен тиісті үлестері;

-  топ ішіндегі өзара есеп айырысулар бойынша қалдық;
-  топ ішінде төленген дивидендтер, сонымен қатар басқа да 

озара кірістер мен шығыстар шегеріледі.
Қамту көлемі бойынша бухгалтерлік баланстар брутто-баланс 

жэне нетто-баланс деп жіктеледі.
Брутто-баланс -  реттеуші баптар енгізілетін баланс. Реттеуші 

баптарға, мысалы, негізгі қүралдар мен материалды емес актив- 
тердің тозуы, жабылмаған залал, теленбеген капитал жэне т.б жа- 
тады.

Нетто-балапс -  реттеуші баптар алынып тасталған баланс, 
сөндықтан өны тазартылған баланс деп те атайды.

Бухгалтерлік балансты қүру барысында мәліметтердің келесі 
коздерін пайдалануға болатындығын жэне соған орай олар томен- 
дегідей ажыратылатындығын атап ету қажет:

-  инвентарлық баланс, түгендеу нәтижелеріне негізделген;
-  кітап балансы -  Бас кітап шоттарының деректеріне негіз- 

делген;
-  актуарлық -  статистикалық мэліметтер деректеріне негіз- 

делген;



-  басты баланс -  түгендеу арқылы нақтыланған ағымдағы 
жазулар дерек-теріне негізделген.

Қэзіргі кезде ұйымдар тәжірибесінде басты баланс нетто-ба- 
ланс кеңінен қолданылуда. Қазақстан Республикасында жария 
мүдделі ұйымдар бойынша қолданылуға тиісті бухгалтерлік ба- 
ланс нысаны қосымшада келтірілген.

Бухгалтерлік баланстың құрылымы 
мен мазмүны

Құрылымы бойынша бухгалтерлік баланс жиынтығы эр 
уақытта өзара тең болатын екі қатар сандар болып табылады. Бұл 
тепе-теңдік жагдай -  баланстың маңызды белгісі.

Бухгалтерлік баланс «Активтер», «Пассивтер» деп аталатын 
өзара байланысты екі болімнен тұрады.

Бөлімдер ішіндегі ақпарат -  активтер мен пассивтердің эконо- 
микалық біртекті түрлерін көрсететін дербес жазулардан — баланс 
баптарынан құрылады.

Кейінгі кезде республикамызда баланстың актив жэне пас- 
сив баптарының мазмұнымен қатар оның құрылымы да айтулы 
өзгерістерге ұшырап халықаралық стандарттардың талабына сәй- 
кестендірілді.

Қазацстан Республикасында баланстың активі келесі кіші 
бөлімдерге бөлінеді:

1) қысқа мерзімді активтер;
2) ұзақ мерзімді активтер.
Активтер бір жыл ішінде немесе белгілі бір операңиялық ңикл 

ішінде сатылады немесе пайдаланылады деп күтілсе немесе пай- 
далануда шек қойылмайтын ақша немесе оның баламасында болса 
қысқа мерзімді активтер деп аталады.

Барлық қалған активтер ұзақ мерзімді акгивтер ретінде жікте- 
леді.

Қысқа мерзімді активтерге: тауарлы-материалдық босалқы- 
лар, алдағы уақыттың есебіне жататын шығыстар, қысқа мерзімді
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қаржылық инвестициялар, ақша қаражаттары, дебиторлық қарыз- 
дар (қайтару мерзімі 1 жылдан немесе бір операциялық циклдан 
аспайтын), қысқа мерзімді активтерді сатып алу үшін төленген 
аванстық төлемдер, қайтарылуға тиісті қарыздар, алынған вексел- 
дер, басқа да дебиторлық қарыздар жатады.

¥зақ  мерзімді активтерге материалдық емес активтер, негіз- 
гі қүралдар, аяқталмаған күрделі қүрылыс, инвестициялар, үзақ 
мерзімді дебиторлық қарыздар (қайтару мерзімі 1 жылдан немесе 
бір операциялық циклдан асатын), алдагы уақыттың есебіне жата- 
гын үзақ мерзімді шығыстар т.б. жатады.

Үйымныц капитал мен міндеттемелер түрлерініц жіктелуіне 
саіі баланстың пассивіне келесі бөлімдер енгізілген:

1) қысқа мерзімді міндеттемелер;
2) үзақ мерзімді міндеттемелер;
3) капитал.
Бір жыл ішінде несемесе белгілі бір операциялық цикл ішінде 

қайтарылады (өтеледі) деп күтілетін қарыздар қысқа мерзімді мін- 
деттемелер болып табылады.

Қысқа мерзімді міндеттемелерге қысқа мерзімді банк неси- 
елері, банктен тыс мекемелердің қысқа мерзімді қарыздары, ен- 
шілес кәсіпорындардың қысқа мерзімді қарыздары т.б. жатады.

Бір жыл ішінде несемесе белгілі бір операциялық цикл ішін- 
де қайтарылуы (өтелуі) жоспарланбайтын кредиторлық қарыздар 
үзақ мерзімді міндеттемелер болып табылады.

¥зақ  мерзімді міндетемелерге үзақ мерзімді банк несиелері, 
банктен тыс мекемелердіц үзақ мерзімді қарыздары, еншілес 
кәсіпорындардың үзақ мерзімді қарыздары, кейінге қалдырылған 
корпоративтік табыс салығы т.б. жатады.

Қазақстанда стандарттар қабылданғанға дейін баланстың 
бөлімдері -  актив жэне пассивке -  қарапайым түсінік берілетін. 
Активтер деп «қаражаттар жэне олардың орналасуы», пассивтер 
деп «қаражаттардың қүралу көздері жэне пайдалану бағыттары» 
түсінілді.

Қазіргі уақыгга бұп түсініктер кеңейтіліп, нақты айтсақ: ак- 
тивтер -  бүл өткен оқиғалар нәтижесінде қалыптасып, болашақта 
пайда экелуге тиісті мүліктік масса -  деп түсініледі. Басқа сөзбен



айтқанда, бүл экономикалық субъект және оның әлеуеті жөнінде 
белгілі дерек беретін ресурстар. Баланс активінің баптары негізін- 
де мүліктің өтімділігі жатқан белгілі бір жүйе бойынша орнала- 
стырылады.

Баланс пассивы кәсіпорынның шаруашылық қызметіне қан- 
дай көлемде капитал (немесе басқа қаржылар) салынгандығы мен 
кім (қандай түрде) мүліктік массаның қүрылуына қатысқандығын 
корсетеді. Нарықтық экономикада, пассив бүрынғы «қаражаттар- 
дың құралу көздері жэне пайдалану бағыттары» түсінігінен өзге- 
ше алынған қүндылықтар (жүмыстар, қызметтер), ресурстар (ак- 
тивтер) үшін міндеттемелер немесе талаптар деп түсініледі. Басқа 
сөзбен, міндеттемелер -  бүл өткен мэмілелер нэтижесі, оларды 
жүзеге асыру борышкердің міндетіне экеліп соқтыратын кредитор- 
дың пайдасына белгілі бір іс-әрекет жасау. Міндеттемелер бірін- 
ші кезекте субъектілер, демек меншік иелері мен үшінші түлгалар 
(банктер, кредиторлар және т.с.с.) бойынша жіктелетінін атап өту 
керек. Бүндай жіктеу міндеттемелердің өтелу мерзімін анықтау 
үшін маңызды.

Меишік иелері алдындагы міидеттемелер, өз кезегінде, екі 
түрге бөлінеді:

-  үйымды ашу кезінде бастапқы жарнаны төлеу уақытында 
пайда болатын (жарғылық капитал);

-  жарғылық капиталға төленген жарналар көлемінен асатын 
үйымда пайданың бір бөлігін қалдыру арқылы жинақталған (ре- 
зервтік капитал, бөлінбеген пайда т.с.с.) .

Міндеттемелердің аталған екі түрі жалпы «Капитал» түсінігін 
қүрайды. Бухгалтерлік балансты келесі схема түрінде бейнелеуге 
болады (3.1 -сурет).

Есептілік мэселелерімен айналысатын ғалымдар қөзқарасы 
бойынша балансты экономикалық-қүқықтық жэне есептік түргы- 
ларынан қарастыру керек. Бірінші көзкарас бойынша үйым иеле- 
гіндегі ақша түрінде есептеуге болатын барлығының жиынтығы 
түсініледі. Сондықтан, азаматтық қүқықта заңды түлға нышаны- 
ның бірі ретінде дербес бухгалтерлік баланс саналады. Баланстың 
есептік түсінігі бірінші көзкарасты толықтырады жэне де белгілі 
бір уақытқа шаруашылық жағдайымен қоса барлық үдерістерді,

46 < >  Туризмдегі бухгалтерлік есеп



3-тарау. Бухгалтерлік баланс < >  47

қызметтің қаржылық нәтижелерін қоса сипаттайды. Дегенменде, 
баланстың ролі қай тұргыдан қаралса да оның маңызы жылдан 
жылга өсіп келе жатыр. Бұған дәлел кәптеген елдерде, соның ішін- 
де Қазақстанда да, тиісті нормативтік құжаттардың қабылдануы.

Активтер Міндеттемелер + Капитал

Қысқа
мерзімді
активтер
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мерзімді
активтер

і ........
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мелер
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3.1-сурет. Бухгалтерлік баланс схемасы

Үйымдарда бухгалтерлік баланстың көлденең немесе тікелей 
түрі қолданылуы мүмкін. Көлденең қүрылған баланс екі жақты -  
одетте актив -  оң жақта, пассив -  сол жақта орналасады (3.1 -кесте).

3.1-кесте -  Бухгалтсрлік баланс

№ Активтер
Сомасы, 

мың теңге № Пассивтер Сомасы, 
мыц теңге

1 Қысқа мерзімді активтер 1 Қысқа мерзімді міидеттемелер

1.1 Ақша қаражаты 
жэне олардың 
эквиваленттері

121,5 1.1 Қысқа мерзімді 
қаржылық 

міндеттемелер

85,0
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3. 1-кестенің жалгасы
1.2 Қысқа мерзімді 

дебиторлық 
берешек

22,0 1.2 Салықтар бойынша 
міндеттемелер

41,0

1.3 Қорлар 233 1.3 Қысқа мерзімді 
кредиторлық 

берешек

67,0

1.3.1 Материалдар 98,0 1.4 Өзге де қысқа 
мерзімді 

міндеттемелер

100,5

1.3.2 Дайын өнім 100,0 1 болімнің жиыпы 293,5

1.3.3 Аяқталмағаи
өндіріс

35,0 2 Үзақ мерзімді міндеттемелер

1 бөлімнің ЖИЬІНЫ 376,5 2 болімнің жиыны -

3 Капитал
2 Үзақ мерзімді активтер 3.1 Шығарылған

капитал
224,0

2.1 Негізгі құралдар 210,0 3.2 Резервтер 60,0

2.2 Материалдық емес 
активтер

21,0 3.3 Белінбеген пайда 
(жабылмаган 

залал)

30,0

2 бөлімнің жиыны 231,0 3 болімнің ЖИЫІІЫ 314,0
Баланс 607,5 Баланс 607,5

Халықаралық тәжірибеде актив пен пассивті құру келесі жал- 
пы қабылданған негізгі принциптерге сай:

-  активтер олардың өтімділік денгейіне байланысты орна- 
ластырылады (демек етімділігі жоғарыдан етімділігі төменге қа- 
рай). Өтімділік баланс активтерінің ақшаға айналу жылдамдығын 
сипаттайды, сондықтан кэсіпорындар жоғары етімді қаражаттарды 
(ақша қаражаттары, әтімді дебиторлық берешек) өтімділігі тәмен 
қаражаттар (дайын өнім, тауарлы-материалдық құндылықтар және 
басқалар) мен өтімді емес қаражаттардан (негізгі құралдар, мате- 
риалдық емес активтер) ажыратып көрсетеді. Басқа сезбен айтқан- 
да, етімділік -  қөлда бар қаражаттардың құнын жөғалтпай тез ара- 
да міндеттемелер мен қарыздарды уақытында өтеу мүмкіндіғінің 
керсеткіші;
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-  пассивтер олардың төлену жеделдігі денгейіне байланыс- 
ты орналастырылады. Пасснвтерге уақыт критерийінің пайдала- 
пылуы тэн (қысқа мерзімді міндеттемелерге жылдық интервал не- 
месе агымдық операциялық цикл). Сонымен қатар, міндеттемелер 
(қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді), әткен оқиғалар нәтижесінде 
үшінші түлғалар алдында пайда болған, кәсіпорын активтеріне қа- 
гысты талаптар болып табылады.

Сонымен, баланс қаржылық есептіліктің үш элементін керсе- 
туге міндетті: активтер, капитал, міндеттемелер.

Бухгалтерлік баланстың есептілік нысаны ретіндегі ақпара- 
ты ойша тоқтатылган дәл осы уақыттағы қаражат айналымының 
фотосуреті деуге болады. Сондықтан баланстағы барлық ақпарат 
моменттік сипатта және осы көзқарас тұрғысынан шектеулі болып 
саналады.

Балансқа бүдан басца да төмендегі шектеулер тән:
-  баланс езінің табиғатынан тарихи, демек онда жасалу 

уақытына есептелғен шаруашылық қызмет нэтижелері женіндегі 
ақпарат керсетілген;

-  үйым қызметінің барлық жағын толық корсететін ақпарат 
жоқ;

-  баланс есепті мерзім басы мен аяғына жинақталған мо- 
ментті мәліметтер жиынтығы болғандықтан есепті мерзім ішіндегі 
мүлік жағдайы жонінде ақпарат бермейді;

-  баланс кеңістік және уақыттық салыстырмалылықты 
камтамасыз етпейді жэне онда салыстырмалы талдау үшін база 
жоқ;

-  активтерді есепке алуда тарихи баға принципын үстану -  
мүліктің нақты бағасының бүрмалануына соқтырады;

-  онда кәсіпорынның айналымдық және басқа қаражаттары- 
ның қозғалысы жонінде деректер жоқ және бэрі жалпылама түрде 
корсетіледі.

4 - 3/37-17
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Шаруашылық операцияларының 
бухгалтерлік балансқа әсері

Ш аруашьтық операцияларының әсерінен болатын баланс 
корсеткіштері озгерісінің төрт түрі болады.

Өзгерістердің бірінші түрі баланстың «Активтер» бөлімінде- 
гі баптардың қүрамында болады. Белгілі бір бап көбейіп, екінші 
бап азаяды. Баланстың жалпы валютасы өзгермейді, баланстық 
теңдік бүзылмайды.

Мысалы: кэсіпорынныц агымдъщ банктік іиотынан кассага
800,0 мыц гпенге аціиа алынды. Бүл операцияның нэтижесінде 
агымдъщ банктік іиоттагы аціиа бабы 800,0 мың теңгеге азая- 
ды, кассадагы нақты сіқша бабы 800,0 мың теңгеге көбейеді. Сон- 
дықтан, баланстың жалпы валютасы өзгермейді, актив пен пас- 
сив арасындагы теңдік бүзылмайды.

Өзгерістердің екіниіі түрі баланстың «Пассивтер» бөлімінде- 
гі баптардың құрамында болады. Белгілі бір сомаға «Пассивтер» 
бөлімінің бір бабы азайып, екінші бір бабы көбейеді. Ол опера- 
циялардың нәтижесінде баланстың жалпы валютасы өзгермейді, 
баланстық теңдік сақталады.

Мысалы: болінбеген пайда есебінен резервтік капиталды 
қүруга 500,0 мың теңге молшерінде аударым жасалынды. Бөлін- 
беген паііда бабы 500,0 мың тенгеге азаяды, ал резервтік капитал 
бабы 500,0 мың теңгеге көбейеді. Бүл операцияның нәтижесінде 
баланстың эісалпы валютасы өзгермейді, баланстың активі мен 
пассиві арасындагы теңдік сақталады.

Үшітиі түрлі әзгерістер баланстың «Активтер» бөлімін де, 
«Пассивтер» болімін де қамтиды. Екі бөлім де белгілі бір сомаға 
кебейеді. Мүндай операциялардың нәтижесінде баланстың «Ак- 
тивтер» бөлімінің де «Пассивтер» бөлімінің де жалпы валютасы 
көбейеді. Баланстық теңдік сақталады.

Мысалы: жабдықтаушылардан келіп түскен 1500, Омың тең- 
генің мате-риалдары кіріске алынды. Бүл операцияның нәтиже- 
сінде активтегі тауарлы-материалдық босалқылар бабы 1500,0
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мыц теңгеге көбейеді, сонымен қатар пассивтегі Жабдықта- 
ушыларга қысқа мерзімді кредиторлық берешек бабы да 1500,0 
мыц теңгеге көбейеді. Нәтижесінде баланс валютасы 1500,0 мың 
тецгеге өседі, баланстық теңдеу бұзылмайды.

Төртінші түрлі өзгерістер керісінше баланстың «Активтер» 
бөлімін де, «Пассивтер» бәлімін де белгілі бір сомаға азайтады. Ол 
операциялардың нәтижесінде баланстың жалпы валютасы азаяды. 
Ііаланстық теңдік сақталады.

М ы салы : кэсіпөрынның агымдық банктік шотынан жога- 
рыда айтылган материалдардыц қүны төленді делік. Сонда ак- 
тивтер бөлімінің агымдық банктік шоттагы ақша бабы 1500,0 
мыц тецгеге азаяды, сонымен қатар пассивтер бөліміндегі жаб- 
дықтауиіыларга қысқа мерзімді кредиторлық береиіек бабы 
да 1500,0 мың тецгеге азаяды. Нэтижесінде баланс валютасы
1500,0 мың тецгеге азаяды, баланстық тецдеу бүзылмайды.

Қорыта айтқанда, эрбір орындалған шаруашылық операция- 
сы бухгалтерлік баланстың кем дегенде екі бабына әсерін тигізеді. 
Кейбір операциялар баланстың тек «Активтер» бөліміне немесе 
тек «Пассивтер» боліміне озгеріс енгізсе, кейбіреулері «Активтер» 
болімін де, «Пассивтер» болімін де өзгертеді, бірақ төмендегі ба- 
ланстық тепе-теңдік тұрақты сақталады:

А ктив =  К апитал + М індеттемелер

Корытынды:
Бухгалтерлік баланс ұйымның активтері, меншікті капиталы 

мен міндеттемелерін ақшалай әлшеммен белгілі бір мерзімге төп- 
гастырып керсетеді. Аталған элементтер кэсіпорынның қаржылық 
жағдайын бағалауға байланысты элементтер ретінде танылады. 
Сондықтан, бухгалтерлік баланс ұйымның қаржылық жағдайын 
еипаттайтын нысандар қатарына кіреді.

Дэріс бойыпша эдісте.ие.іік нүсқаулар:
Берілген материалдарды дурыс түсіну үшін мынадай бірізділік- 

і і ескеру үсынылады:
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1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зерде- 
леңіз;

2) дәріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде көрсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Бухгалтерлік баланстың есептілік нысаны 
ретіндегі ақпараты ойша тоқтатылған дэл осы уақыттағы қаражат 
айналымының фотосуреті деуге болады. Сонымен қатар, баланс 
өзінің табиғатынан тарихи, демек онда жасалу уақытына есептел- 
ген шаруашылық қызмет нэтижелері жөніндегі ақпарат көрсетіл- 
ген. Баланстағы барлық ақпарат моменттік жэне тарихи сипатта 
болғандықтан шектеулі болып саналатындығына назар аударыңыз.

4) білім алушылардың ез білімін бақылау сүрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың оз бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

Бацылау сүрақтары:
1. Бухгалтерлік баланс түсінігі.
2. Бухгалтерлік баланстың түрлері.
3. Бухгалтерлік баланс бөлімдері.
4. Бухгалтерлік балансқа деген көзқарастар.
5. Бухгалтерлік баланс баптары.
6. Бухгалтерлік баланстың «Активтер» бөлімінің мазмүны.
7. Бухгалтерлік баланстың «Пассивтер» бөлімінің мазмүны.
8. Шаруашылық операңияларының эсерінен болатын баланс 

керсеткіштері өзгерісінің түрлері.

Оқылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілер:
1. Баланс бөлімдері
A) дебет жэне кредит;
B) актив жэне пассив;
C) кіріс жэне шығыс;
О) актив, капитал жэне міндеттемелер;
Е) қысқа мерзімді жэне үзақ мерзімді міндеттемелер.
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2. Баланс активінің бөлімдері:
A) қысқа мерзімді активтер, үзақ мерзімді активтер;
B) қысқа мерзімді міндеттемелер, үзақ мерзімді міндеттеме- 

лер, каиитал;
C) қысқа мерзімді міндеттемелер, үзақ мерзімді міндеттеме- 

лер шығыстар; О) дебет, кредит;
Е) кірістер.
3. «Кәсіпорын кассасынан жүмысшыларга ецбекацы төлен- 

ді» операциясы баланс көрсеткіштері өзгерісініц түрі
A) бірінші;
B) екінші;
C) үшінші;
Ә) төртінші;
Е) бесінші.
4. «Есеп айыру иіотынан кассага ақиіа келіп түсті» операция- 

сы баланс көрсеткіштері өзгерісінің түрі
A) бірінші;
B) екінші;
C) үшінші;
Э) төртінші;
Е) бесінші.
5. «Үзақ мерзімді несие бойынша қарыз өтелді» операциясы 

баланс корсеткіштері озгерісінің түрі
A) бірінші;
B) екінші;
C) үшінші;
Ә) төртінші;
Е) бесінші.
6. «Негізгі өндіріс жүмыскерлеріне еңбекақы есептелінді» 

операциясы баланс көрсеткіштері өзгерісініц түрі
A) бірінші;
B) екінші;
C) үшінші;
0 )  төртінші;
Е) бесінші.
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7. «Бөлінбеген пайдадан резервтік капиталга аударым жа- 
салды» операциясы балаис көрсеткіштері өзгерісінің түрі

A) бірінші;
B) екінші;
C) үшінші;
О) төртінші;
Е) бесінші.

Тэжірибелік сабақта талңылаиатын сүрацтар:
1. Бухгалтерлік баланстың ролі мен мағынасы.
2. Бухгалтерлік баланстың түрлері.
3. Бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмүны. Негізгі 

баланстық теңдеу.
4. Шаруашылық операңияларының бухгалтерлік балансқа 

әсері.

Білім алуіиы білуі тиіс:
-  Бухгалтерлік баланстың ролі мен түрлерін;
-  Негізгі баланстық теңдеуді;
-  Бухгалтерлік баланстың қүрылымы мен мазмүнын;
-  Шаруашылық операңияларының бухгалтерлік балансқа 

тигізетін әсерін.

Білім алушы менгеруі тиіс:
-  Шаруашылық операңияларының бухгалтерлік балансқа 

тигізетін әсерін ескеруді;
-  Бухгалтерлік балансты қүруды.

Әдістемелік нұсқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  студенттердің өз білімін бақылау сүрақтарына жэне 

оқылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  негізгі түсініктерді жаттап алыңыз;
-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 

сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;
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-  білім алушы нені білуі және менгеруі керектігін естен 
шығармаңыз.

Білім алушылардыц оқытушыпыц жетекшілігімен орында- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен әдістемелік нүсңаулар:

3.1-есеп -  Бухгалтерлік балансты құру
Есептіц мақсаты: Бухгалтерлік баланс баптарының эконо- 

микалық мазмұнын ашып көрсету жэне оларды «Активтер» және 
«ГТассивтер» болімдері бойынша топтастыруды менгеру.

Тапсырма: Томендегі 3.2-кестеде берілген мәліметтердің не- 
гізінде «Алтын диірмен» ЖШС активтерінің жэне олардың құралу 
көздерінің нақты түрлері бухгалтерлік баланстың қандай бабына 
жататындығын анықтаңыздар. Соның нәтижесінде 2016 жылдың 1 
қаңтарына кәсіпорынның бухгалтерлік балансын қүрыңыз.

3.2-кесте — «Алтын диірмен» ЖШС активтері жэне олардың қүралу коздері 
(2016 жылдын 1 қаңтарына)

№ Активтердің жэие олардың құралу көздеріиің атаулары Сөмасы, тецге
1 2 3

Аяқталмаған өндіріс 96 000
Өндірістік жабдықтар 108 720

Көлік құралдары 125 632
Материалдар 31 675
Ғ имараттар 106 000

Меншікті өндірістің шала фабрикаттары 6 820
Қысқа мерзімді қаржылық инвестиция 8 300
Үзақ мерзімді қаржылық инвестиция 20 200

Тауарлар 115 000
Кэсіпөрын қызметкерлерінің қарызы 6 500
Жабдықтаушылар алдындағы қарыз 18 386

Қысқа мерзімді банк несиесі 16 000
Үзақ мерзімді банк несиесі 92 000

Лицензиялық келісімдер 7 742
Кассадагы теңгемен ақша қаражаттары 28 190

Жарғылық капитал 288 452
17 Резервтік капитал 21 020
18. Есепті жылдың белінбеген пайдасы 16 750
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3.2-кестенің жалеасы
19. Агымдагы банктік шоттардағы теңгемен ақша 

қаражаттары
3 126

20. Еңбекақы бойынша қарыз 21 253
21. Корпоративтік табыс салыгы бойынша қарыз 15412
22. ҚҚС салыгы бойынша қарыз 14 800
23. Зейнетақы аударымдары бойынша қарыз 12 199
24. Өткен жылдың болінбеген пайдасы 106 305
25. Басқа да материалдар 11 400
26. Алынган аванстар 17 600
27. Берілген аванстар 12 100
28. Кейінге қалдырылған салықтар 16 228
29. Толснуге тиісті есептелген шыгыстар 31 000

Негізгі бөлімдер бойынша бухгалтерлік баланстың баптарын 
топтастыруды қосымшада келтірілген нысан бойынша жүзеге асы- 
рыңыздар.

Білім алушылардыц өз бетінше орындауы үшіп берілген 
тапсырмалар мен эдістемелік нусқаулар:

3.2-Есеп -Ш аруашылық операңияларының бухгалтерлік ба- 
лансқа тигізетін әсері

Есептің мақсаты: Шаруашылық операцияларының эсерінен 
бухгалтерлік баланста болатын өзгеріс түрлерін анықтау жэне 
олардың балансқа тигізетін эсерін үгу.

Тапсырма: Томенде келтірілген мэліметтер бойынша баланс- 
тық өзгерістер түрін анықтаңыз (3.3-кесте).

3.3-кесте -  «Алтын диірмен» ЖШС 2016 жылдың қацгар айында орын- 
далған шаруашылық операциялары

№ Шаруашылық операцияларының мазмұны Сомасы, теңге
Еңбекақы төлеу үшін ағымдагы банктік шоттан кассага 
ақша алынды

300 000

Жүмысшыларга еңбекақы төленді 250 000
Депоненттелген еңбекақы кассадан агымдагы банктік 
шотқа қайтарылды

50 000

Іс -  сапар шыгындары үшін кәсіпорынның бас 
инженеріне кассадан ақша берілді

25 000
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3.3-кестенің жалгасы
1 2 3

Өнім ендіру үшін қоймадан ұн босатылды 30 000
Банктің қысқа мерзімді несиесі агымдағы банктік шотқа 
кіріске алынды

80 000

Жабдықтаушылардан материалдар келіп түсті 55 000
Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы есебінен резервтік 
капиталға аударым жасалды

67 500

Сатып алушылардан сатып-өткізілген тауарлар үшін 
төлем келіп түсті

200 000

Бюджет алдындағы корпоративтік табыс салығы 
бойынша қарыз ағымдағы банктік шоттан өтелді

15 000

Бюджет алдындағы ҚҚС бойынша қарыз агымдағы 
банктік шоттан өтелді

14 000

Зейнетақы аударымдары бойынша қарыз аударылды 12 000

Баланстық өзгерістер түрін анықтуды «+» және «-» белгілерін 
қолдана отырып томендегі 3 .4-кестеде келтірілген нысан бойынша 
жүзеге асырыңыз.

3.4-кесте -  Баланстық өзгерістер түрі

№
Шаруашылық

операцияларыныц
мазмұны

Баланстағы өзгерістер
Өзгеріс

түрі
Сомасы,

геңге
актив пассив

кобеюі азаюы көбеюі азаюы

Үсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының 28.02.2007 ж № 234 «Бухгал- 

герлік есеп пен қаржылық есеп туралы» Заңы (өзгерістер жэне то- 
лықтыруларымен)

2. Алибекова Б.А., Нурхалиева Д.М. Халықаралық қаржылық 
ссеп беру стандарттарына негізделген бухгалтерлік есеп принцип- 
гсрі. Оқу қүралы. -  Астана: Л.Н. Гумилев атындагы Е ¥У  баспаха- 
м а с ы -2007, 41-54 6.

3. Алибекова Б.А. Бухгалтерлік есеп принциптері.ОӘК. -  
Дсгана: Л.Н. Гумилев атындағы Е¥У  баспаханасы -  2007, 32-42 б.
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4. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік жэне қаржылық есеп прнн- 
циптері (халықаралық стандарт). Окулық. -  Алматы, 2006, 170 
-171 б.

5. Баймуханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. Бухгалтерлік есеп. Оқу 
құралы. -  Алматы: Қазақ университеті, 2001, 16 -  23 б.

6. Бухгалтерлік есеп принциптері. Окулық (жалпы редакция- 
сын басқарган Н.Ә. Байболтаева) - Алматы, 2002, 54 - 58 б.

7. Кеулімжаев Қ.К, Әжібаева З.Н., Қүдайбергенов Н.А. Бух- 
галтерлік есеп принциптері. Оқу қүралы. -  Алматы: Экономикс, 
2 0 0 3 ,2 7 -3 4 6 .

8. Сейдахметова Ф.С. Современный бухгалтерский учет. 
Учебное пособие. - Алматы: ТОО «Издательство ЛЕМ», 2005, 323 
-3 2 6  б.



4-ТАРАУ БУХГАЛТЕРЛІК ШОТТАР 
ЖӘНЕ ШАРУАШЫЛЫҚ 

ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЕКІ ЖАҚТЫ 
ЖАЗУ ӘДІСІМЕН КӨРСЕТІЛУІ

Шаруашылық операцияларын өлшеу 
мәселелері

Бухгалтер өзінің практикалық қызметі барысында шаруа- 
шылық операцияларын идентификациялау, бағалау жэне жіктеу 
мэселелерін шешуге тиісті.

Идентификация мәселесі шаруашылық операцнясының қашан 
гіркелетіндігін шешумен байланысты. Мысалы. ұйым қосалқы 
болшектер алуга тапсырыс беріп, оны қабылдап алып төлем жа- 
сады делік.

Бүл шаруашылъщ операциясына байланысты келесі іс-әре- 
кеттер жүзеге асырылады:

1) ү.йым қызметкері жабдықтау бөліміне тапсырыс жібереді;
2) жабдықтау бөлімі тапсырысты жабдықтаушыга жібереді;
3) жабдықтаушы қосалқы бөлшектерді үйымга жөнелтеді;
4) үйым қосалқы бөлшектерді қабылдайды;
5) үйымга жабдықтаушының шоты келіп түседі;
6) үйым жабдықтаушы шотына төлем жасайды.
Осы іс-әрекеттердің қайсысы үйымның бухгалтерлік есебінде 

гіркелуге тиісті деген сүрақтуындайды. Есепті кезеңдегі қаржылық 
пэтиженің шамасы осы сүрақтың жауабына байланысты болады. 
Одетте, бухгалтерия затты иелену қүқығының ауысуын және оған 
байланысты міндеттеменің туындауын басшылыққа алады. Со- 
пымен, жабдықтау келісімшартының мазмүнына байланысты, ша- 
руашылық операциясының тіркелу сэті болып 3 немесе 4 іс-әре- 
кет есептеледі. Сонымен бірге, көптеген кішігірім фирмаларда 
міаруашылық операциясы үйымға жабдықтаушының шоты келіп 
і үскенде (5 іс- әрекет) немесе үйым жабдықтаушының шоты бой-
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ынша телем жасағанда (6 іс- әрекет) тіркеледі. Осындай шаруа- 
шылық операциясы тіркелуге тиісті алдын ала анықталған уақыт 
сәті бухгалтерлік есепте идентификация нүктесі деп аталады.

Әрі қарай шаруашылық операциясын бағалау мәселесі туын- 
дайды. Яғни шаруашылық операциясы күныныц қандай болатын- 
дығын анықтау. Б}осгалтерлік есептіц көпшілік қабылдаған прин- 
циптеріне сэйкес үйымның барлық активтері, капиталы, міндет- 
темелері, кірістері мен шығыстары бастапқы қүны, яғни нақты 
өзіндік қүны бойынша көрсетіледі. Өзіндік қүн — шаруашылық 
операциясының идентификациялау нүктесіндегі бағасы. Бүл ере- 
жеге сэйкес бухгалтерлік есептің мақсаты шаруашылық операция- 
сы орындалғаннан кейін өзгере алатын «қүнды» анықтау емес, 
шаруашылық операциясы орындалған сәттегі өзіндік қүнды неме- 
се қүнды анықтау. Мысалы, активтердің қүны оларды кіріске алу 
сәтінде есепке алынады жэне олар сатылмайынша немесе жүмсал- 
майынша сол деңгейде сақталады. Мүндай тәжірибе цүн принципі 
деп аталады.

Күн принципі тексерілу стандартына жауап береді. Қүнды тек- 
серуге болады, себебі ол баға жөнінде келісім жасайтын тэуелсіз 
сатып алушылар мен сатушылардың іс-әрекетінің нэтижесі болып 
табылады.

Жіктеу -  бүл, шаруашылық операцияларын шоттар жүйесіне 
жазу мэселесі. Шараушылық операциясын жазу үшін шоттарды 
тандау үйым қызметінің қаржылық нәтижесіне әсер етеді. Мыса- 
лы, майда қүрал-саймандарды сатып алудың қалай жіктелінетінді- 
гі (жөндеу шығындары ретінде ме, әлде негізгі қүрал-жабдықтар- 
ды сатып алу ретінде ме) таза табыстың шамасына эсерін тигізеді. 
Жіктеудің өзі эрбір шаруашылық операциясының мәнін және оның 
үйым қызметінің нәтижесіне тигізетін әсерін дүрыс талдауға ғана 
емес, сонымен бірге шоттар жүйесінің (жоспарының) қүрылымы- 
на да байланысты болады.
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Бухгалтерлік шоттардың қүрылымы 
мен мазмұны

Бухгалтерлік баланс -  үйымның қарамағындағы мүлік пен 
олардың қүралу көздері жөніндегі есепті мерзім басы мен аяғына 
жинақталып қорытылған мәліметтер жиынтығы. Сондықтан, ол 
ссепті мерзім ішіндегі мүлік жағдайы жөнінде ақпараг бермейді. 
Ал, үйымның шаруашылық қызметін басқару үшін, оның мүлік- 
тері мен олардың қүралу көздерінің қүрамындағы өзгерістерді 
ісүнделікті қадағалап есепке алып отыру қажет. Осыған сәйкес үй- 
ымдағы орындалатын эрбір операңияны жэне оның негізінде бо- 
латын өзгерістерді жіктеп есептеп отыру үшін бухгалтерлік есепте 
бухгалтерлік шоттар жүйесі қолданылады. Бухгалтерлік шоттарда 
экономикалық мазмүны жағынан біртекті бухгалтерлік есеп объек- 
тілері топтастырылады.

Бухгалтерлік шоттар — үйымның активтері мен олардың 
қүралу көздерінің қүрамында орын алған шаруашылық операңия- 
ларды экономикалық мазмүны жағынан жүйелеп топтастырып 
есепке алу жэне қадағалау әдісі.

Бухгалтерлік шоттар баланс баптарын дамыту ретінде, ак- 
тивтердің эрбір түрі, олардың қүралу көздері және шаруашылық 
үдерістері бойынша ашылады. Бухгалтерлік шоттарға барлық жа- 
зулар қүжаттардың негізінде жазылады жэне есеп ақшалай жэне 
заттай өлшемде жүргізіледі.

Шаруашылық операңиялар нәтижесінде орын алатып озгері- 
стер үйымның активтері мен олардың қүралу көздерінің қүрамын- 
дағы тиісті объектілердің көбеюіне немесе азаюына әкеліп соқты- 
рады. Мысалы, материалдар, негізгі қүралдар, ақша қаражатта- 
рының қозғалысы кіріс немесе шығыспен сипатталуы мүмкін. 
Кэсіпорын персоналы, жабдықтаушылар, бюджет т.б. алдындағы 
қарыздар озгеруі олардың осуімен немесе төмендеуімен сипатта- 
лады. Бүл озгерістер болек-бөлек керсетілуі шарт. Сондықтан шот 
сыртқы түрі жағынан екі жақтан түратын кесте (4.1-сурет).



Кестенің сол жағы шартты түрде «Дебет», ал оң жағы -  «Кре- 
дит» деп аталады.

Дебет Ш оттың атауы Кредит
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4.1 -сурет -  Бухгалтерлік шоттың қүрылымы

Демек, бүл сөздер көбею немесе азаюды білдіру үшін емес, 
бухгалтерлік шоттардың сол жэне оң жағын белгілеу үшін қолда- 
нылатын бухгалтерлік терминдер. Дебет жэне Кредит сөздері эдет- 
те қысқаша «Дт» және «Кт» деп жазылады.

«Дебеш» жэне «Кредит» латын сөздері. Аударғанда Дебет -  
«Ол берешек», Кредит -  «Ол сенеді» деген үғымды білдіреді.

Шоттарда міндетті түрде есепке алынатын объекттің бастапқы 
қалдығы -  сальдо -  кәрсетіледі. Одан кейін оның өзгерісі шоттың 
дебеті немесе кредиті бойынша бейнеленеді.

Есепті кезеңнің басында есеп объектілері бойынша шоттар 
баланс баптары негізінде ашылады. Сондықтан балансқа қатысты 
бухгалтерлік шоттар активті жэне пассивті болып бөлінеді.

¥йымның активтерінің эрбір жекелеген түрлерінің нақты бары 
мен өлардың қозғалысының есебін жүргізу үшін пайдаланылатын 
шоттарды активті шоттар деп атайды. Бүл шоттар есепті кезеңнің 
басында баланстың «Активтер» белімінің баптары бойынша ашы- 
лады.

Активті шоттың дебеті жагыпда -  есеп объектісі бойынша 
есепті кезеңнің басы мен аяғындағы сальдо және активтерді ке- 
бейтетін шаруашылық өпераңиялар мен оқиғалардың сомалары, ал 
кредиті жағында -  активтерді азайтатын шаруашылық операңия- 
лар мен оқиғалардың сомалары жазылады (4.2-сурет).
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Дебет Ш оттың атауы Кредит

Бастапқы сальдо

Көбеюі (+) Азаюы (-)

Айналым Айналым

Ақырғы сальдо

4.2-сурет — Активті шот схемасы

Мысалы, «Шикізат және материалдар» шотындагы 
01.01.2016 ж. салъдо сомасьі — 800,0 мың теңге делік. Қаңтар 
айының ішінде «Шикізат және материалдар» шоты бойынша 
төмендегі операциялар орындалды:

1) жабдықтаушылардан 500,0 мың теңгеге материалдар қа- 
былданды;

2) негізгі өндіріс мүқтажына қоймадан 400,0 мың теңгеге ма- 
териалдар босатылды;

3) көмекші өндіріс мүқтажына қоймадан 300,0 мың теңгеге 
материалдар жіберілді;

4) экімшілік мақсаттарга қоймадан 200,0 мың теңгеге матери- 
алдар жіберілді.

Жоғарыдагы мэліметтердің негізінде «Шикізат жэне матери- 
алдар» шотына жазу схемасы томендегідей болады:

Дебет «Ш икізат жэне материалдар» Кредит

01.01.20ХХ ж. сальдо — 800,0
1) 500,0

2) 400,0
3) 300,0
4) 200,0

Айналым 500,0 Айналым 900,0
01.02.20ХХ ж. сальдо -  400,0
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Шот бойынша ақырғы сальдо анықталар алдында айналым со- 
масы есептеледі.

Бухгалтерлік есеп шоттарында есепті кезең ішінде көрініс 
тапкан операциялар мен оқиғалардың жалпы сомасын -  айналым 
сомасы деп атайды. Яғни, айналым сомасын анықтау барысында 
бастапқы қалдық есепке алынбайды. Осылай шоттың дебеті бой- 
ынша анықгалған соманы -  дебеттік айналым, ал кредиті бойынша 
анықталған соманы -  кредиттік айнальтм деп атайдьт.

«Шикізат және материалдар» шоты бойынша есепті кезеңнің 
аягындағы, яғни 01.02. 2016 ж., ақырғы сальдо (400,0 мың теңге), 
бастапқы сальдоға (800,0 мың теңге) дебеттік айналым сомасын 
(500,0 мың теңге) қосып, одан кредиттік айналым сомасын (900,0 
мың теңге) шегеру арқылы анықталды.

Демек, активті шоттар бойынша соңғы сальдо бастапқы дебет- 
тік сальдоға дебеттік айналымды қосып одан кредиттік айналым- 
ды шегеру арқылы анықталады.

Үйым активтері құралу көздерінің эрбір жекелеген түрлерінің 
нақтьт бары мен олардың қозғалысының есебін жүргізу үшін пай- 
даланылатьтн шоттарды пассивті шоттар деп атайды.

ГТассивті шоттар есепті кезеңнің басында баланстың «Пассив- 
тер» бөлімінің баптары бойынша ашылады.

Пассивті шоттың кредиті жагында -  есеп объектісі бой- 
ынша есепті кезеңнің басы мен аяғындағы сальдо және капитал 
мен міндеттемелерді көбейтетін шаруашылық операңиялар мен 
оқиғалардың сомалары, ал дебеті жағында -  капитал мен міндет- 
темелерді азайтатын шаруашылық операңиялар мен оқиғалардың 
сомалары жазылады (4.3-сурет).

Дебет Шоттың атауы Кредит

Бастапқы сальдо

Азаюы (-) Кобеюі (+)

Айналым Айналым

Ақырғы сальдо

4.3-сурет — Пассивті шот схемасы



Мысалы, «Жабдыцтаушылар мен мердігерлер алдындагы 
қысқа мерзімді берешек» шотындагы 01.01.2016 ж. сальдо сомасы 

1 000,0 мыц теңге делік. Қацтар айыныц ішінде «Жабдықтау- 
шылар мен мердігерлер алдындагы қысқа мерзімді берешек» 
шоты бойынша төмендегі операциялар орьшдалды:

1) жабдықтаушыларға қабылданған материалдар үшін 800,0 
мың теңге аударылды;

2) жабдықтаушылардан қоймаға 600,0 мың теңгеге материал- 
дар келіп түсті;

3) жабдықтаушыларға қабылданған материалдар үшін 700,0 
мың теңге төленді.

Жоғарыдағы мәліметтердің негізінде «Жабдықтаушылар мен 
мердігерлер алдындағы қысқа мерзімді берешек» шотына жазу 
схемасы төмендегідей болады:

Дт «Жабдықтаушылар мен мердігерлер алдындағы қысқа 
мерзімді берешек» Кт
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Дт «Жабдықтаушылар мен мердігерлер алдындағы қысқа мерзімді берешек» Кт

01.01.20ХХ ж. сальдо - 000,0
1) 800,0

2) 600,0
3) 700,0

Дйналым 1 500,0 Айналым 600,0

01.02.20ХХ ж. сальдо — 100,0

«Жабдықтаушылар мен мердігерлер алдындағы қысқа 
мерзімді берешек» шоты бойынша есепті кезеңнің аяғында, яғни 
01.02. 20ХХ ж., ақырғы сальдо (100,0 мың теңге), бастапқы саль- 
доға (1000,0 мың теңге) кредиттік айналым сомасын (600,0 мың 
тенге) қосып, одан дебеттік айналым сомасын (1500,0 мың теңге) 
шегеру арқылы анықталды.

Демек, пассивті шоттар бойынша соңғы қалдық, бастапқы 
кредиттік сальдоға кредиттік айналымды қосып одан дебеттік ай- 
налымды шегеру арқылы анықталады.
5-3/37-17



Есепті кезеңнің аяғында, кәсіпорын актнвтері көрсетілген ак- 
тнвті шоттар жэне олардың қүралу көздері (капнтал, міндеттеме- 
лер) корсетілген пассивті шоттар бойынша, қалдықтар бухгалтер- 
лік баланстың тиісті бөлімдеріне жазылады.

Кәсіпорында жүзеге асырылып жатқан қаржы-шаруашылық 
үдерістер нәтижесінде номиналды (уақытша, транзитті) шоттар 
да, нақты (түрақты) шоттар сияқты, езгерістерге үшырайды.

Шығыстар -  затқа айналмаған активтер. Сондықтан «Шығыс- 
тар» активті шот схемасымен есепке алынады. Олардың көбеюі 
шоттың дебетінде, ал азаюы — кредитінде бейнеленеді. «Кірістер» 
«Шығыстар» шоттарына қарама -  қарсы болғандықтан, олардың 
көбеюі шоттың кредитінде, ал азаюы -  дебетінде керсетіледі.

Сонымен, шаруашылық операңиялар мен оқиғаларды бух- 
галтерлік шоттар жүйесінде бейнелеу кез келген уақытта ерекше 
сүрыптау жэне топтастыру жүргізбей-ақ бухгалтерлік есеп объ- 
ектілері жәнінде қажетті ақпаратты алып отыруға мүмкіншілік 
береді.
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Екі жақты ж азу ж үйесі

Әрбір орындалған шаруашылық операциясы бухгалтерлік ба- 
ланстың екі бабына әсерін тигізеді. Бүл жағдай бухгалтерлік шот- 
тарға да тэн. Үйымда орын алған операциялар мен оқиғалар бух- 
галтерлік шоттарда екі жақты көрініс табады. Ол екі жақты жазу 
әдісін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Екі жақты жазу деп -  орындалған операциялар мен болған 
оқиғалардың бір мезгілде бірдей сомада екі шогта керініс табуын, 
яғни бір шоттың дебетінде, екіншісінің кредитінде жазылуын ай- 
тады.

Мысалы, кэсіпорынның агымдагы банктік шотынан кассага
500,0 мың теңге ақша алынды. Бүл операция нәтижесінде «Касса- 
дагы ақша қаражаты» шотындагы ақша көбейеді, ап «Агымдагы



баиктік иіоттардагы ацша қаражаты» азаяды. Демек, мыеалға 
келтіріліп отырған шаруашылық операциясы екі аталған бухғал- 
терлік есеп шоттарында көрініс табуы керек. Екі шот та активті 
шоттар. Активті шоттарда көбеюі дебетінде, ал азаюы кредитін- 
де корініе табатынын жоғарыда қарастырған болатынбыз. Сон- 
дықтан, дебет бойынша «Кассадағы ақша қаражаты» шотын, ал 
кредиті бойынша «Ағымдағы банктік шоітардағы ақша қаражаты» 
шотын көрсетеміз. Бүл өзгерістерді келесі жазумен көрсетуге бо- 
лады:

Кассадағы ақша қаражаты 500,0
Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты 500,0

Орындалған шаруашылық операциялар мен болған оқиғалар 
бойынша дебеттелетін жэне кредиттелетін шоттарды сомасымен 
қоса корсету бухғал-терлік жазу деп аталады.

Жогарыда аталган ишруашылыц операциясын бухгсттерлік 
есеп шоттарында келесі схемапармен бейнелеуге болады:

Дебет Кассадағы ақша қаражаты Кредит

1) 500,0
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Дебет Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты Кредит

1) 500,0

Операциялар мен оқиғалардыц қосарлы (екі жақты) жазу 
тәсілі арқылы бейнеленуі нэтижесінде шоттардыц арасында пайда 
болатын байланысты шотгар корреспонденциясы деп атайды. Ал, 
екі жақты жазудыц комеғімен бір-бірімен озара байланыеқан шот- 
тарды корреспонденцияланушы шоттар деп атайды.

Шоттар корреспонденциясы қарапайым жэне күрделі болады.
Операцияны немесе оқиғаны бейнелеуде белғілі бір сомаға бір 

шот дебеттелініп, екінші шот кредиттелінетін шоттар корреспон- 
денциясын қарапайым корреспонденция деп атайды.
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Мысалы, жабдьщтаушылардан ұііым цоймасыиа 900,0 мыц 
тецгеге материалдар келіп түсті. Бухгалтерлік жазуды орындау 
үшін келесі процедураларды орындауымыз керек.

Біріншіден, орындалған шаруашылық операциясының мазмұ- 
нына қарай қандай есеп объектілері қамтылатындығы анықтала- 
ды. Біздің мысалымызда, бул материалдар түріндегі активтер және 
жабдықтаушылар алдындағы кредиторлық қарыз түріндегі міндет- 
темелер.

Екіншіден, оларды бухгалтерлік есепте көрсету үшін қандай 
шоттар қатысатындығы айқындалады. Келтірілген шаруашылық 
оиерацияны бухгалтерлік есепте көрсету үшін активті «Шикізат 
жэне материалдар» және пассивті «Берушілер мен мердігерлерге 
берілетін қысқа мерзімді берешек» шоттары қатысады.

Үшіншіден, аталған бухгалтерлік шоттармен немесе объ- 
ектілермен қандай өзгерістер болатынын анықтау қажет. Біздің 
жағдайымызда, материалдар кобеюімен қатар, алдын-ала төлеусіз 
материалдар жеткізген жабдықтаушылар алдындағы кредиторлық 
қарыз да өсіп отыр.

Төртіншіден, активті және пассивті шоттарға жазу схемасын 
негізге ала отырып, орындалган шаруашылық операциясы қаты- 
сушы шоттардың қайсысының дебетіне, қайсысының кредитіне 
жазылатындығын анықтау қажет. «Шикізат және материалдар» 
шоты активті шот болғандықтан оның көбеюі -дебетінде, ал «Бе- 
рушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек» 
шоты пассивті шот болғандықтан оның көбеюі -  кредитінде жазы- 
лады. Нәтижесінде, келесі бухгалтерлік жазуды орындаймыз:

Шикізат жэне материалдар 900,0
Берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа
мерзімді берешек 900,0

Бүл бухгалтерлік жазуда бірдей сомаға бір шот дебеттелініп, 
екінші шот кредиттелініп отырғандықтан бүны қарапайым жазу 
(корреспонденция) деп атаймыз.

Операцияны немесе оқиғаны бейнелеуде белгілі бір сомаға бір 
шот дебеттелініп бірнеше шоттар кредиттелінетіН немесе керісін-
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ше, бірнеше шоттар дебеттелініп бір шот кредиттелінетін шоттар 
корреспонденциясы, курделі корреспонденция деп аталады.

Мысалы, есеп беруге тиісті тұлга 120,0 мың теңгеге ма- 
териалдар сатып алгандыгы жөнінде аванстық есеп тапсырып, 
қалган 50,0 мың тецгені үйым кассасына кері цайтарды.

Алдында қарастырған мысалымыздағыдай процедураларды 
орындайық:

1) біздіц мысалымызда келесі есеп объектілері қамтылады: 
қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі, касса жэне 
материалдар;

2) оларды бухгалтерлік есепте көрсету үшін келесі шоттар қа- 
гысады: «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі», 
«Кассадағы ақша қаражаты» жэне «Шикізат жэне материалдар»;

3) «Кассадағы ақша қаражаты» және «Шикізат жэне матери- 
алдар» шоттары көбейіп, ал «Қызметкерлердің қысқа мерзімді де- 
биторлық берешегі» шоты азаяды;

4) «Кассадағы ақша қаражаты» және «Шикізат және матери- 
алдар» активті шоттар болғандықтан олардың көбеюі дебетінде 
жазылады. «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық береше- 
гі» шоты да активті болғандықтан оның азаюы кредитінде жазыла- 
ды. Нәтижесінде келесі бухгалтерлік жазуды орындаймыз:

Кассадағы ақша қаражаты 50,0
Шикізат жэне материалдар 120,0
Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық
берешегі 170,0

Шоттардың күрделі корреспонденциясын қолдану екі жақты 
жазуды бүзбайды, өйткені бірнеше шогтың дебеті (кредиті) бой- 
ынша жазулардың сомасы бір шоттың кредиті (дебеті) бойынша 
бухгалтерлік жазудың сомасына тең болады.

Операциялар мен оқиғалар бухгалтерлік есепте хронологи- 
ялық, жүйелік немесе қүрамдастырылған түрде жазылуы мүмкін.

Хронологиялық жазу дегеніміз -  операциялар мен оқиғалар- 
ды орындалу ретіне қарай экономикалық түрғыдан топтамастан 
жазу.
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Жүйелі жазу дегеніміз -  операциялар мен оқиғалардың бух- 
галтерлік шоттарда экономикалық мазмүнына қарай топтасты- 
рылып жазылуы.

Құрамдастырылған жазу -  операциялар мен оқиғаларды 
бухгалтерлік шоттарда экономикалық мазмүнына қарай топтасты- 
ра отырып орындалу ретінде жазу. Демек, қүрамдастырылған жазу 
арқылы хронологиялық жэне жүйелік жазу үштастырылады.

Синтетикалық ж әне аналнтикалық есеп  
шоттары

Бухгалтерлік есеп шоттары эдетте синтетикалық жэне анали- 
тикалық болып бөлінеді.

Экономикалық мазмүны жағынан біртекті активтердің, олар- 
дың қүралу кездерінің жэне шаруашылық үдерістерінің есебін 
жалпы түрде, ақшалай өлшеммен жүргізу үшін пайдаланылатын 
шоттарды синтетиткалық шоттар, ал сол шоттардың көмегімен 
жүргізілетін есепті синтетикалық есеп деп атайды.

Мысалы, «Шикізат жэне материалдар» шотында үйым қойма- 
сында бар шикізаттар мен материалдардың барлық түрі жинақта- 
лып ақшалай олшеммен кәрсетіледі.

Синтетикалық шоттардың мэлімеітері бойынша бухгалтерлік 
баланс жэне қаржылық есептіліктің басқа да нысандары қүрылады.

Әйтсе де, үйымның шаруашылық қызметіне оперативті түр- 
де басшылық жасау үшін жэне мүлікке күнделікті бақылау жүр- 
гізу үшін синтетикалық шоттардың мәліметтерін пайдалану жет- 
кіліксіз. Әрбір жабдықтаушы, мердігер, сатып алушы, ендірілетін 
енім түрі жэне т.б. бойынша егжей-тегжейлі мәлімет қажет. Бүл 
мақсатта бухгалтерлік есепте синтетикалық шоттардың мэлімет- 
терін егжей-тегжейлі керсететін аналитикалық шоттар қолданы- 
лады.

Синтетикалық есепті дамыту мақсатында ашылатын және 
үйым активтері мен олардың қүралу кездерінің жекелеген түр- 
лерінің қүрамдас беліктерінің есебін жүргізу үшін пайдаланыла-



тын шоттарды аналитикалық шоттар, ал сол шоттардың көмегімен 
жүргпілетін есепті аналитикалық есеп деп атайды. Аналитикалық 
ссеп ақшалай және қажет болған жағдайларда, заттай өлшемдер 
арқылы жүргізіледі. Мысалы, материалдар саны (салмағы) жэне 
қүны бойынша есептелінеді.

Аналитикалық шоттар синтетикалық шоттардың мәліметтерін 
сгжей-тегжейлі көрсету үшін сол шотты дамыту мақсатында ашы- 
лады. Сондықтан, синтетикалық жэне аналитикалық шоттар өзара 
тығыз байланысты. Бүл байланыс келесі жағдайлардан байқалады:

-  синтетикалық шот бойынша жалпы сома сол шотқа 
ашылған аналитикалық шоттардың сомаларының жиынтығына 
тең болады;

-  аналитикалық және синтетикалық шоттардың қүрылымда- 
ры бірдей болады. Яғни, аналитикалық шоттар бойынша бастапқы 
жэне соңғы сальдо сол шоттар ашылган сингетикалық шоттың қай 
жағында болса, сол жағында жазылады;

-  барлық аналитикалық шоттар бойынша сальдо және айна- 
лымдардың жиынтық сомасы сол аналитикалық шоттар ашылған 
синтетикалық шоттың сальдосы мен айналымдарының сомасына 
гең болады.

Бірақ, аналитикалық дамьпуды барлық синтетикалық шоггар 
талап етпейтінін есте сақтау керек. Аналитикалық дамытуды талап 
етпейтін шоттарды қарапайым шоттар деп атайды. Олардың қата- 
рына, мысалы, «Күмэнді талаптар бойынша резерв» шоты жатады.

Аналитикалық дамытуды талап ететін шоттарды күрделі шот- 
тар деп атайды. Олардың қатарына, мысалы, «Кассадағы ақша 
қаражаты», «Сатып алушылар мен тапсырысшылардьтң қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі», «Дайын өнім», «Негізгі қүрал- 
дар» т.б. жатады.

Аналитикалық шоттары көп синтетикалық шоттар бойынша 
аралық шоттар ашыладьт. Аралъщ шоттар дегеніміз — синтети- 
калық шот шегінде ашылып, біртекті аналитикалық шоттардың 
мәліметтерін топтастырушы шоттар. Мысалы, «Шикізат және ма- 
териалдар» шотьтна «Отын», «Қүрылыс материалдары», «Қосалқы 
бөлшектер», «Өңдеуге берілген материалдар» аралық шоттары
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ашылып, ал олардың шеңберінде аталған активтердің нақты түрі 
бойынша қажетті көлемде аналитикалық шоттар ашылуы мүмкін.

Айналым ведомосы, оиыц мацызы 
және қүрылу тәртібі

Белгілі бір мерзімнің аягында бухгалтерлік шоттарда көр- 
сетілген мәліметтер қаржылық есептілік нысандарын жасау үшін 
жинақталып отырады. Мәліметтерді жинақтау синтетикалық жэне 
аналитикалық шоттар бойынша жасалған айналым ведомостары 
арқылы жүзеге асырылады. Синтетикалық шоттар бойынша жа- 
салған айналым ведомостарына есепті кезең ішінде үйымда пай- 
даланылған барлық шоттар жазылады (4.1 -кесте).
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4.1-кесте — Синтетикалық шоттар бойынша айналым ведомосы

№ Шоттың атауы
Бастапқы

сальдо
Кезең ішіндегі 

айналым Соңгы сальдо

Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1 Материалдық емес 

активтер
21,0 21,0

2 Негізгі құралдар 120,0 120,0
3 Шикізат жэне 

материалдар
25.0 230,0 255,0

4 Ағымдагы банктік 
шоттардағы ақша 
қаражаты

290,0 27,0 263,0

5 Жаргылық капитал 410,0 410,0
6 Берушілер мен 

мердігерлерге 
берілетін қысқа 
мерзімді берешек

46,0 27,0 230,0 249,0

Барлығы 456,0 456,0 250,0 250,0 659,0 659,0

Әрбір жазылған шот бойынша бастапқы сальдо, дебеттік жэне 
кредиттік айналымдар, ақырғы сальдо көрсетілетін үш жүп баға- 
на болады. Бухгалтерлік есеп дүрыс үйымдастырылған жағдайда



(кіганалардың жиынтық сомаларында міндетті түрде үш жүптық 
тепе теңдік болуға тиісті: бірінші -  дебеттік бастапқы сальдолар- 
дың жиынтығы кредиттік бастапқы сальдолардың жиынтығына; 
екінші -  дебеттік айналым сомаларының жиынтығы кредиттік 
ііііналым сомаларың жиынтығына; үшінші -  дебеттік соңғы саль- 
долардың жиынтығы кредиттік соңғы сальдолардың жиынтығына 
тең болуға тиісті.

Бүл тепе-теңдіктер келесі заңдылыцтардан туындайды:
1) бастапқы дебеттік сальдолардың жиынтығы кезең басын- 

дағы үйым активтерінің жалпы сомасын, ал бастапқы кредиттік 
сальдолардың жиынтығы -  сол активтердің қүралу көздерінің жал- 
іп,і сомасын көрсетеді, демек бүлардың тепе теңдіғі кезең басын- 
дағы бухғалтерлік баланс қүрылымымен расталады;

2) дебеттік жэне кредиттік айналым сомалары жиынтығы- 
ның тепе-теңдіғі қосарлы (екі жақты) жазу әдісінің мағанасынан 
іуындайды;

3) еоңғы дебеттік сальдолардың жиынтығы кезең аяғындағьт 
үйым активтерінің жалпы сомасын, ал соңғы кредиттік сальдолар- 
дың жиынтығы -  сол активтердің қүралу коздерінің жалпы сома- 
еын көрсетеді, демек бүлардың тепе теңдігі кезең аяғындағы бух- 
і алтерлік баланс қүрылымымен расталады.

Айналым ведомостары жиынтықтарының жүптық тепе-теңді- 
гінің үлкен бақьтлаушылық маңызы бар. Тепе-теңдіктердің болма- 
уы бухғалтерлік есеп жазуларында қателіктер жіберілғендіғін кор- 
естеді.

Айналым ведомостары аналитикалық шоттар бойынша да 
қүрылады. Олардың қүрылымы синтетикалық шоттар бойынша 
қүрылатын айналым ведомостарына ұқсас. Тек, аналитикалық 
есеп ақшалай және заттай өлшемде жүрғізілетіндіктен, оларда қо- 
сымша сандық көрсеткіштерді корсету үшін арнайы бағаналар қа- 
ралған. Аналитикалық шоттар бойынша құрылған айналым ведо- 
мостарының жиынтығы тиісті синтетикалық шоттың жиынтығына 
тсң болуы шарт.
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Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік 
жоспары

Үйымның бухгалтерлік есебін үйымдаетыру жүйесінің негізі 
болып Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары табылады. 
Ол Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылгы 23 
мамырдагы №185 бұйрыгымен бекітілген.

Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары және олар- 
дың жіктелуі қосымшада келтірілген.

Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары қаржылық 
есептілік элементтерін топтауга және қүндық мәнде агымдагы 
көрсегуге арналган. Үлгілік жоспарда бухгалтерлік есептің синте- 
тикалық шоттары өтімділігін азайту тәртібімен орналастырылган. 
Шогтар нөмірлерініңтөрт саны бар. Нөмірдің бірінші саны бөлім- 
дерге тиістілігін, екіншісі -  кіиіі бөлімдерге тиістілігін, үшіншісі -  
синтетикалық шоттардың топтарына тиістілігін көрсетеді, төртін- 
ші санды үйым дербес анықтайды.

Үйымның қажеттіліктерін негізге ала отырып, ағымдағы бас- 
шылықты жэне істерді жүргізуді жүзеге асыру мақсатында, опе- 
раңиялар мен оқиғалардың аналитикалық есебін жүргізу тәртібін 
лауазымды адамдар белгілейді.

Шоттардың үлгілік жоспары мынадай бөлімдерді цамтиды:
1-болім -  «Қысқа мерзімді активтер»,
2-болім — «Үзақ мерзімді активтер»,
3-болім -  «Қысқа мерзімді міндеттемелер»,
4-бөлім — «Үзақ мерзімді міндеттемелер»,
5-бөлім -  «Капитал мен резервтер»,
6-бөлім -  «Кірістер»,
7-бәлім — «Шыгыстар»,
8-бөлім — «Ондірістік есепке алу шоттары».
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Бухгалтерлік есеп шоттарының 
жіктелуі

Есептелетін операциялар мен объектілер сипатына байланы- 
гты шоттар нақты және номиналды деп жіктеледі.

Нақты шоттар активтер мен олардың қүралу көздерін есепке 
плуға арналған. Оларға Активтер, Капитал мен Міндеттемелерді 
ссепке алуға арналған шоттар жатады. Бүл шоттар бойынша есепті 
мсрзім аяғында қалдық қалуы мүмкін. Сондықтан да олар түрақты 
пюттар деп те аталады. Активтерді есептеуге арналған шоттар- 
да үзақ мерзімді және қысқа мерзімді активтер есепке алынады. 
Лкгивтердің құралу кездері Капитал мен Міндеттемелерді есепке 
алуға арналған шоттарда жүргізіледі.

Нақты шоттар қалдығы кейіннен бухгалтерлік баланс қүруға 
қолданылады.

Номииалды немесе уацытиса шоттарга үйымның шаруа- 
шылық үдерістерін есепке алуға арналған Кірістер мен Шығыстар 
шогтары жатады. Кейбір эдебиетге бүл шогтар транзиттік шоттар 
деп те аталады. Бүл шоггар есепті кезеңнің соңында міндетті түрде 
жабылатын болғандықтан аталған шоттар бойынша қалдық бол- 
майды.

Сонымен, нақты (түрақты) шоттар -  активтер, міндеттеме- 
мср жэне капиталдың нақты бары мен қозғалысына байланысты 
опсрациялар мен оқиғаларды есепке алуға арналған бухгалтерлік 
іпоттар. Номиналды (уақытша, транзиттік) шоттар -  кірістер мен 
іпығыстар жэне өнімді (жүмысты, қызметті) өндірумен байланыс- 
гы шығындарды есепке алумен байланысты операциялар мен 
оқиғаларды ееептеуге арналған бухгалтерлік есеп шоттары.

Реттеушілік функцияларына байланысты бухгалтерлік есеп 
шоттары қосымша және контрарлық болып бөлінеді.

Қосымша шоттар — түрақты шоттарда есептелетін реттелуші 
объектілердің сомасын өсіру үшін қолданылатын бухгалтерлік 
ссеп ш оп’ары.



Контрарлыц шоттар — тұрақты шоттарда есептелетін рет- 
телуші объектілердің қүнын азайту үшін қолданылатын бухгал- 
терлік есеп шоттары.

Контрарлық шоттар ез кезегінде контрактивті жэне контрпас- 
сивті болып жіктеледі.

Контрактивті шот -  қалдығы қаржылық есеп беру нысан- 
дарында көрсетілу үшін онымен байланысты активті шоттың қал- 
дыгынан шегерілетін бухгалтерлік есеп шоты.

Контрпассивті шот — қалдығы қаржылық есеп беру нысанда- 
рында көрсетілу үшін онымен байланысты пассивті шоттың қал- 
дығынан шегерілетін бухгалтерлік есеп шоты.

Кірістер мен шығыстарды салыстыру арқылы іе-әрекеттің 
нэтижесін анықтауға арналған бухгалтерлік есеп шоттары салыс- 
тырмалы шотгар болып табылады.

Салыстырмалы шоттар сальдосы дебеттік те, кредиттік те 
бола аладьт және олар есепті мерзім аягында түрақты шоттарға 
кошіріледі.
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Есентік кезең түсінігі

Есептік процедура шаруашылық операцияларын талдаудан 
бастап шоттарды жабу мен қаржылық қорытынды есепті қүруга 
дейінгі есеп үдерісі кезендерінің реттілігін айқындайды. Ол про- 
цедура кейде есептік кезең деп аталады. Басқа сөзбен айтқанда, 
есептік кезең дегеніміз -  үйымның қаржы-шаруашылық қызметін 
бейнелейтін қаржылық қорытынды есепті қүруға алып барушы 
жүйелі кезеңдер сериясы.

Ееептік кезең түсінігін еңгізу экономикалық ақггаратгы өңдеу 
кезеңдерін анықтауға жэне оларды есеп тіркелімдерімен байланы- 
стырмай қарастыруға мүмкіншілік береді.

Отандъщ тәжірибеде қалыптасқан есептік кезец келесі қа- 
дамдардан түрады:



1) бухгалтерлік есеп шоттары ашылып оларға кіріспе ба- 
ланстың деректері бойынша есепті кезең басындағы қалдықтар 
іүсіріледі;

2) есепті кезең ішінде орындалған шаруашылық операңияла- 
рын тіркеу журналы қурылады;

3) шаруашылық операңиялары бухғалтерлік есеп шоттарын- 
да қосарлы (екі жақты) жазу тәсілімен бейнеленіп, шоттардың де- 
беттік жэне кредиттік айналым сомалары мен есепті кезең аяғын- 
дағы ақырғы сальдосы есептеледі;

4) синтетикалық шоттар бойынша айналым ведомысы құры- 
лады;

5) айналым ведомысы мэліметтері бойынша келесі есепті ке- 
зең басына бухғалтерлік баланс (қорытынды баланс) жасалады.

Қорытынды
¥йымның шаруашылық қызметін басқару үшін оның мүлік- 

тері мен олардың қүралу көздерінің қүрамындағы өзғерістерді күн- 
делікті қадағалап есепке алып отыру қажет. Бухғалтерлік баланс 
мүндай мүмкіншілік бермейді. Өйткені ол үйымның қарамағын- 
дағы мүлік пен олардың қүралу көздері жөніндеғі есепті мерзім 
басы мен аяғына жинақталып қорытылған мәліметтер жиынтығы. 
Осыған сәйкес, үйымдағы есепті мерзім ішінде орындалатын әр- 
бір операңияны жэне оның неғізінде болатын өзғерістерді жіктеп 
есептеп отыру үшін бухғалтерлік шоттар жүйесі қолданылады.

Дэріс бойынша эдістемелік нүсцсіулар:
Берілғенматериалдарды дүрыс түсіну үшін мынадай бірізділік- 

ті ескеру үсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың неғізғі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дэріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде көрсетілген жэне ез бетіңізбен тапқан әдебиеттер 

бойынша оқу материалын қосымша зерделеңіз. Шаруашылық опе- 
раңияларының бухгалтерлік есеп шоттарында бейнелену тэртібі 
олардың қандай қаржылық есеп элементтеріне жататынымен ті- 
келей байланысты. Сондықтан тақырыпты жете менгеру үшін
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бухгалтерлік есеп шоттарының құрылымын қаржылық есеп эле- 
менттерінің сипаттамасымен тығыз байланыста қарастырыңыз. 
Ал, есептік кезең шаруашылық операцияларын талдаудан бастап 
шогтарды жабу мен қаржылық қорытынды есепті қүруға дейінгі 
есеп үдерісі кезендерінің реттілігін айқындайды. Сондықтан, есеп 
жүмыстарының қандай реттілікпен жүзеге асатындығына басты 
назар аударыңыз.

4) Білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) Білім алушылардың өз бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

Бацьтау сүрацтары:
1. Бухгалтерлік шоттар.
2. Бухгалтерлік шоттардың қүрылымы.
3. Активті шоттар есептеу объектілері.
4. Пассивті шоттар есептеу объектілері.
5. Қосарлы (екі жақты) жазу.
6. Синтетикалық шоттар.
7. Аралық шоттар.
8. Аналитикалық шоттар.
9. Айналым ведомосы және оның қолдану.
10. Бухгалтерлік шоттардың жіктелуі.
11. Нақты шоттар үғымы.
12. Номиналды шоттар түсінігі.
13. Бухғалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары.
14. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарының 

бөлімдері.
15. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарының си- 

паттамасы.

Оцылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілер:
1. Активті шоттар... есепке алуга арналган:
А) активтер мен шығындарды;



B) капитал, міндеттемелер және пайданы;
C) кредиторлық жэне дебиторлық қарыздарды;
О) қаржылық нәтижелерді;
Е) кредиторлық қарыздарды.
2. Пассивті шоттар ... есепке алуга арналган:
A) активтер мен шығындарды;
B) капитал, міндеттемелер мен пайданы;
C) кредиторлық және дебиторлық қарыздарды;
П) қаржылық нәтижелерді;
Е) дебпторлық қарыздарды.
3. Активті шоттардың дебетінде көрсетіледі:
A) капиталдың азаюы;
B) активтердің белгілі күнге барлығы жэне олардың өсуі;
C) капиталдың белгілі күнге болуы жэне оның өсуі;
Г)) активтердің азаюы;
Е) міндеттемелердің азаюы;
4. Пассивті шоттардыц дебетінде көрсетіледі:
A) капиталдың азаюы;
B) активтердің азаюы;
C) капиталдың белгілі күнге болуы жэне оның осуі;
О) активтердің белгілі күнге барлығы жэне олардың өсуі; 
Е) дебиторлық қарыздың азаюы.
5. Пассивті шоттардың кредитінде көрсетіледі:
A) капиталдың азаюы;
B) активтердің азаюы;
C) капиталдың белгілі күнге болуы жэне оның есуі;
О) активтердің белгілі күнге барлығы және олардың өсуі; 
Е) дебиторлық қарыздың азаюы.
6. Активті шоттардың кредитінде көрсетіледі:
A) капиталдың азаюы;
B) активтердің азаюы;
C) капиталдың белгілі күнге болуы жэне оның есуі;
О) активтердің белгілі күнге барлығы және олардың осуі; 
Е) міндеттемелердің азаюы.
7. Активті шот бойытиа ацыргы сальдоның есептелуі:
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A) бастапқы кредиттік сальдоға кредиттік айналым қосылып, 
одан дебеттік айналым алынады;

B) бастапқы дебеттік сальдоға дебеттік айналым қосылып, 
одан кредиттік айналым алынады;

C) дебеттік айналымнан кредиттік айналым алынады;
О) бастапқы кредиттік сальдоға дебеттік айналым қосылып, 

одан кредиттік айналым алынады;
Е) дебеттік айналымға кредиттік айналым қосылады.
8. Пассивті іиот бойынша ацыргы салъдоның есептелуі:
A) бастапқы кредиттік сальдоға кредиттік айналым қосылып, 

одан дебеттік айналым алынады;
B) бастапқы дебеттік сальдоға дебеттік айналым қоеылып, 

одан кредиттік айналым алынады;
C) дебеттік айналымнан кредиттік айналым алынады;
О) бастапқы кредиттік сальдоға дебеттік айналым қосылып, 

одан кредиттік айналым алынады;
Е) дебеттік айналымға кредиттік айналым қосылады.
9. Активті шоттардың соңгы ңалдыгы нөлге тең:
A) бастапқы қалдық пен дебеттік айналымның қосындысы 

кредиттік айналымға тең болғанда;
B) дебеттік айналым кредиттік айналымға тең болған жағдай-

да;
C) активті шоттарда ай ішінде ешқандай қозғалыс болмаған 

жағдайда;
О) бастапқы қалдық пен кредиттік айналымның қосындысы 

дебеттік айналымға тең болғанда;
Е) міндеттемелер шоттарында ай ішінде ешқандай қозғалыс 

болмаған жағдайда.

Тэжірибелік сабацта талцыланатын сурацтар:
1. Бухғалтерлік шоттар жэйлі түсінік.
2. Бухғалтерлік шоттардың қүрылымы мен мазмүны.
3. Екі жақты жазу жүйесі. Шоттар корреспонденңиясы.
4. Шаруашылық операцияларын бухғалтерлік шоттарга жазу 

түрлері.
5. Синтетикалық және аналитикалық есеп шоттары.
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6. Айналым ведомостері, олардың мэні мен қүру тәртібі.
7. Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуі.
8. Шоттар жоспарының қүрылымы.
9. Есептік кезең жөніндегі түсінік.

Білім алушы білуі тиіс:
-  Бухгалтерлік шоттардың қүрылымы мен мазмүнын;
-  Қосарлы (екі жақты) жазу жүйесін;
-  Шаруашылық операңияларьтн бухгалтерлік шоттарға жазу 

түрлерін;
-  Бухгалтерлік есеп шоттарының жіктелуін;
-  Айналым ведомостарынің мэнін;
-  Есептік кезең анықтамасын.

Білім алуіиы меңгеруі тиіс:
-  Бухгалтерлік шоттардың қүрылымы мен мазмүнын;
-  Қосарлы (екі жақты) жазу жүйесін ескеруді;
-  Бухгалтерлік шоттар мәліметін қаржы есептілігіне түсіру 

тэртібін;
-  Есептік кезең қадамдарының реттілігін.

Әдістемелік нұсқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  Білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына жэне 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  негізгі түсініктерді жаттап алыңыз;
-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 

сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;
-  білім алушы нені білуі жэне менгеруі керектігін естен 

шығармаңыз.

Білім алушылардың оқытушының жетекиіілігімен орында- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен әдістемелік нүсқаулар
6-3/37-17



4.1-есеп. Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік еееп 
шоттарында бейнелеу.

Есептің м ақсаты  Міндеттемелердің бухгалтерлік есеп шотта- 
рында бейнелеу тәртібін меңгеру .

Тапсырма:
1. Міндеттемелерді есепке алуға арналған бухгалтерлік есеп 

шоттарының схемасын бейнелеңіз.
2. Келесі баптар бухгалтерлік баланстың қай бөлімінде көр- 

сетіледі: қосылған құн салығы бойынша кредиторлық қарыз, 
банктің ұзақ мерзімді несиелері бойынша қарыз, еңбекақы бойын- 
ша қарыз.

3. Шоттар корреспонденциясын анықтаңыз:
-  Кемекші өндіріс жұмыскерлеріне еңбекақы есептелді;
-  Еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталды;
-  Банктің ұзақ мерзімді несиесі өтелді;
-  Жабдықтаушылар алдындағы қарыз етелді;
-  Бюджетке қосылған құн салығы аударылды.

4.2-есеп. Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есеп 
шоттарында бейнелеу.

Есептің м ақсаты  Кіріетер мен шығыстарды бухгалтерлік 
есеп шоттарында бейнелеу тэртібін меңгеру .

Тапсырма:
1. Кірістерді есепке алуға арналған бухгалтерлік есеп шотта- 

рының схемасын бейнелеңіз.
2. Шығыстарды есепке алуға арналған бухгалтерлік есеп шот- 

тарының схемасын бейнелеңіз.
3. Шоттар корреспонденциясын анықтаңыз:
-  Өткізілген туристік жолдама бойынша табыс есептелді;
-  Турагенттерден сатылған турөнім үшін төлемдер түсті;
-  Сатылған ғимарат бойынша табыс есептелді;
-  Кәсіпорын иелігіндегі акциялар бойынша дивиденттер 

ееептелді.
-  Әкімшілік-басқару мақсаттарына материалдар босатылды;
-  Сатып-откізілген турөнімнің өзіндік құны есептен шыға- 

рылды;
-  Туристік фирма директорына еңбекақы есептелді.
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Білім алушылардың өз бетінше орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен әдістемелік нүсцаулар

4.3-есеп. Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік еееп 
шоттарында бейнелеу

Есептіц мақсаты: Бухгалтерлік есеп шоттарында ақырғы 
сальдоны есептеу тәртібін меңгеру .

Тапсырма: Активті жэне пассивті шоттар құрылымын ескере 
отырып келесі шоттар бойынша ақырғы қалдықты анықтаңыздар:

1. ІИот 1310, бастапқы сальдо = 70000, айналым (Дт) = 28000, 
айналым (Кт) = 40000.

2. Шот 3310, бастапқы сальдо = 234000 , айналым (Дт) = 
432000, айналым (Кт) = 357000.

3. Шот 1210, бастапқы сальдо = 60000 , айналым (Дт) = 80000, 
айналым (Кт) = 95600.

4. Шот 5010 , бастапқы сальдо = 3550400.
5. Шот 2420 , бастапқы сальдо = 2670300 , айналым (Кт) = 

13700.

Үсынылатын эдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының 28.02.2007 ж № 234 «Бух- 

галтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы (өзгерістер 
және толықтыруларымен)

2. Алибекова Б.А., Нурхалиева Д.М. Халықаралық қаржыльтқ 
есеп беру стандарттарына негізделген бухгалтерлік есеп принцип- 
тері. Оқу қүралы. -  Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Е ¥У  баспаха- 
насы -  2007, 55-74 б.

3. Алибекова Б.А. Бухгалтерлік есеп принциптері.ОӘК. -  
Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Е ¥У  баспаханасы -  2007, 43-59 б.

4. Бухгалтерлік есеп принциптері. Окулық (жалпы редакция- 
сын басқарған Н.Ә. Байболтаева) - Алматы, 2002, 66 -  82 б.

5. Бухгалтерлікесепшоттарыныңүлгілікжоспары.Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғьт 23 мамырдағы № 
185 бүйрығымен бекітілген

6. Баймуханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. Бухгалтерлік есеп. 
Оқу қүралы. -  Алматы: Қазақ университеті, 2001, 29 -  31 б.

4-тарау. Бухі алтсрлік шоттар жэнс піаруашылық ... О  83



84 < >  Туризмдегі бухгалтерлік еееп

5-ТАРАУ: БУХГАЛТЕРЛІК 
ЕСЕПТІ ҮЙЫМДАСТЫРУ

Үйымда бухгалтерлік ңызметті 
ұйымдастыру негіздері

Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есепке алу мен 
қаржылық есеп беру туралы» Заңына сәйкес бухгалтерлік есепті 
уйымдастыруды кәсіпорын басшылығы немесе кэсіпкер қамтама- 
сыз етеді. Олар есеп жұмысының көлеміне царай:

1) бас бухгалтер басқаратын қурылымдық бөлімше ретінде 
бухгалтерлік қызмет қуруды;

2) штатқа бас бухгалтер лауазымын енгізуді;
3) бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті 

жасауды шарт негізінде бухгалтерлік немесе аудиторлық үйымға 
немесе кәсіби бухгалтерге беруді;

4) бухгалтерлік есепті жеке жүргізуді жүзеге асыра алады.
Жария мүдделі уйымдарда есепті үйымдастырудың соңғы екі

жолы қолданылмайды. Жария мүдделі үйымдарға қаржы үйымда- 
ры, акңионерлік қоғамдар (коммерциялық еместерін қоспағанда), 
жер қойнауын пайдаланушы уйымдар (кең таралған пайдалы қаз- 
баларды өндіретін үйымдардан басқа) жэне жарғылық капиталын- 
да мемлекеттің қатысу үлесі бар уйымдар, сондай-ақ шаруашылық 
жүргізу қуқығына негізделген мемлекеттік кәсіпорындар жатады.

Бухгалтерлік есепті жүргізуді, қаржылық есептілік жасауды 
және үсынуды, есеп саясатын қалыгггастыруды қамтамасыз ететін 
бас бухгалтер немесе басқа лауазымды адам бухгалтерлік қызмет- 
тің басшысы болып табылады. Жария мүдделі уйымның бас бух- 
галтері лауазымына 2012 жылдың 1 қаңтарынан тек кәсіби бух- 
галтер, яғни кәсіби бухгалтер сертификаты бар жеке тулға ғана 
тағайындалады.

Үйымның басшылығы немесе дара кәсіпкер бухгалтерлік қү- 
жаттарға қол қою қүқығына ие болатын адамдарды анықтайды.
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Бұл ретте олар тұлғаның атқаратын лауазымына, ақша сомасының 
мөлшеріне, операңияның қолданыс аясына жэне мэніне қарай қол 
қою құқығының сатылылығын белғілей алады.

Бухғалтерлік есепке алудың бастапқы құжаттары мен тір- 
келімдерінің мазмұны коммерциялық құпияньі құрайтын ақпарат 
болып табылады, оларға қол жеткізуге басшылықтың немесе дара 
кэсіпкердің рұқсаты бар тұлғаларға, сондай-ақ Қазақстан Респу- 
бликасының заңдарына сэйкес мемлекеггік органдардың лауазым- 
ды адамдарына ғана рұқсат етіледі.

Аталған құжаттарға қол жеткізе алатын адамдар ондағы ақпа- 
ратты олардың иесінің келісімінсіз жария етпеуге міндетті және 
оны жеке мүддесі үшін пайдалануға кұқығы жоқ. Коммерциялық 
қүпияны құрайтын ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдар оны жа- 
рия еткені үшін Қазақстан Ресгіубликасының заңдарына сәйкес жа- 
уапты болады.

Осы айтылғандардан байқайтынымыз, бухгалтерлік есепті 
үйымдастыруға жауапты тек есеп қызметкерлері емес бүкіл ұйым 
басшылығы мен кәсіпкерлердің оздері. Сондықтан, ұйымдардың 
басшылығы мен кәсіпкерлер Қазақстан Республикасындағы бух- 
галтерлік есепті ұйымдасгыру негіздерін жақсы білуге тиісті.

Бухгалтерлік қүжаттар

Есептің бастапқы сатысы болып қүжаттау табылады, ейткені 
ұйымның шаруашылық қызметі барысында орындалатын әрбір 
операция өзініц түрі мен мазмұнына қарамастан міндетті түрде құ- 
жаттарда тіркеліп отырады. Дер кезінде және дұрыс толтырылған 
құжаттар есеп жазбаларыныц бірден бір заңды негіздемесі ғана 
болып табылмайды. Сонымен қатар, олар маңызды ұйымдьт басқа- 
ру құралы, өйткені бастапқы құжаттарда басқару шешімдерін қа- 
былдау үшін қажетті ақпараттар беріледі. Бастапқы құжаттардың 
кұқықтық күші бар болғандықтан олар әр түрлі даулы сұрақтар 
шешу барысында да кеңінен қолданылады.



Шаруашылық операцияларын немесе оқиғалар дерегін құжат- 
тарда жаппай және үздіксіз тіркеп отыруды цүжаттау деп атайды.

Бухгалтерлік қүжаттама бастапқы құжаттарды, бухгалтерлік 
есепке алудың тіркелімдерін, қаржылық есеп беруді және есеп са- 
ясатын қамтиды.

Бастащы цүжаттар -  бухгалтерлік есеп жүргізуге негіз бо- 
латын, операцияның немесе оқиганың жасалу дерегінің және оны 
жасауга берілген қүқықтың қагаз және электрондық жеткізгіште- 
гі қүжаттық растамасы. Олар операцияның немесе оқиганың іске 
асырылу кезінде не олар аяқтала салысымен жасалуга тиіс.

2013 жылдың 1 қаңтарынан елімізде Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2012 жылгы 20 желтоқсандагы № 562 бүй- 
рығымен бекітілген бастапқы есеп нысандары қолданылады.

Нысандары немесе оларга цойылатын талаптар бекітілме- 
геи цагаз және электрондыц жеткізгіштегі бастапцы цүжат- 
тарды дара кәсіпкерлер мен үйымдар дербес әзірлейді және олар 
мынадай міпдетті реквизиттерді цамтуга тиіс:

1) қүжаттың (нысанның) атауы;
2) жасалған күні;
3) қүжат өз атынан жасалған үйымның атауы немесе дара 

кәсіпкердің тегі жэне аты-жөні;
4) операцияның немесе оқиғаның мазмүны;
5) операцияның немесе оқиғаның өлшем бірлігі (сандық және 

қүндық көрінісінде);
6) операцияның жасалуына (оқиғаны растауға) жэне оның 

дүрыс рәсімделуіне жауапты адамдар лауазымының атауы, тегі, 
аты-жөні жэне қолы;

7) салық төлеушінің тіркеу нөмірі.
Операцияның немесе оқиғаның сипатына, Қазақстан Респу- 

бликасы нормативтік қүқықтық актілерінің талаптарына жэне 
есепке алу ақпаратын өңдеу тэсіліне қарай бастапқы қүжаггарға 
қосымша реквизиттер енгізілуі мүмкін.

Қүжаттардың мазмүны мен мақсатын жақсы түсіну үшін 
оларды біртекті белгілері бойынша жіктеп топтастырған жөн 
(5.1-сурет).
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5.1-сурет -  Бухгалтерлік құжаттарды жіктеу

Бухгалтерлік қүжаттар пайдалану мақсаты, операциялардың 
мазмүны, құру әдісі жэне толтырылу орны, пайдалану саласы, тол- 
тырылу тәсілдері бойынша жіктеледі.

Пайдалану мақсатына қарай кұжаттар өкімдік, растаушы, бух- 
галтерлік дайындау құжаттары болып бөлінеді.

Өкімдік цүжаттар -  шаруашылық операциясын жасауга 
берілген окімді, бұйрықты жэне талапты бейнелейді. Оларға жол- 
дама қағаздар, кассаның кіріс жэне шыгыс ордерлері, жэне т.б. жа- 
гады. Операциялар жасалғаннан кейін окімдік қркаттар растаушы 
құжаттарға айналады.



Растаушы цүжаттар -  шаруашылық операциясының орын- 
далғанын куәләндырады. Растаушы күжаттарға аванстық есеп- 
тер, материалдық жауапты адамдардың берген есептері және т.б. 
жатады.

Бухгалтерлік дайындау құжаттарып бухгалтерия қызметкер- 
лері растаушы жэне өкімдік құжаттар негізінде жасайды. Оларға, 
мысалы негізгі құралдар, материалдық емес активтер бойынша 
амортизация есептеу кестесі жэне т.с.с жатады.

Құру әдісіне қарай бухгалтерлік құжаттар бір жолғы және тіз- 
белеп жинақтаушы болып бөлінеді.

Бір эісолгы цүжаттар -  бір немесе бірнеше шаруашылық опе- 
рацияларының орындалу сәтінде толтырылады. Оларға материал- 
дарды қабылдау жоніндегі актілер, кассаның кіріс және шығыс ор- 
дерлері жэне т.б. жатады.

Тізбелеп жинацтаушы цүжаттар -  біртекті шаруашылық 
операцияларын орындалуына қарай бірнеше күн немесе бір ай 
ішінде жүйелеп тіркеуге пайдаланылатын қүжаттар. Оларға апта- 
лық жолдама қағаздары және т.б. жатады.

Операцияның көлеміне қарай құжаттар бастапқы және жи- 
нақтаушы құжаттар болып бөлінеді.

Бастапцы цүжаттар -  бір немесе бірнеше шаруашылық опе- 
рациялары тікелей жазылатын құжаттар. Бұл кұжаттар бұдан бы- 
лайғы есеп жазбалары үшін негіз болуы мүмкін.

Жинацтаушы цүжаттар -  бастапқы құжаттардың негізінде 
жасалынады. Оларға кассирдің есебі, аванстық есеп, есеп айыры- 
су-төлем ведомостары және т.б. жатады.

Толтырылу орнына қарай күжаттар ішкі және сыртқы болып 
белінеді.

Іиікі цүжаттар -  ұйымның оз ішінде толтырылатын құжат-
тар.

Сыртцы цүжаттар деп басқа кәсіпорындардан келіп түсетін 
құжаттарды (шот-фактуралар, банк үзінділері т.б.) айтады.

Пайдалану саласына қарай кұжаттар типтік және мамандан- 
дырылған болып бәлінеді.
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Типтік цүжаттар -  экономиканың кез-келген еалаларында 
голтырылу мүмкіндігі бар қүжаттар. Мысалы, ақша қаражаттар 
қозгалысын рәсімдеуге қолданылатын қүжаттар экономиканың 
барлық салаларында қолданылады.

Мамандандырылган цүэісаттар -  экономиканың белгілі бір 
саласының нақты бір кәсіпорны үшін арнайы жасалынған қүжат- 
тар. Мысалы, биологиялық активтерді кіріске алу актісі тек қана 
ауылшаруашылық кәсіпорындарында қолданылады.

Қүжаттарға түсірілетін мәліметтер сиямен, шариктік қалам- 
саппен, есептеу машиналарымен жазылады. Сондықтан, толты- 
рылу тәсілдеріне қарай қүжаттар қолмен жазу арқылы толтыры- 
латын жэне есептеу машиналарын пайдалану арқылы өңделетін 
болып бөлінеді. Екі жағдайда да жазу таза, өшірусіз, түсінікті 
орындалуы керек. Қүжаттардың нысанындағы бос қалған түзу 
жолдар мен тік жолдарға сызықша қойылады. Ақша қаражаттары- 
пың күжаттарында (чектер, кассаның кіріс және шығыс ордерлері) 
көрсетілген сомалар санмен жэне сөзбен жазылып керсетіледі.

Бухгалтерияға келіп түскен қүжаттар тексеруден өткізіледі. 
Тексеру мынадай үш түрге бөлінеді:

-  жазбалардың төлықтығын тексеру (қүжаттың барлық рек- 
визиттерінің дүрыс толтырылғандығы, заттай жэне ақшалай әл- 
шемдерінің қөйылғандығы, шаруашылық операциясының мазмү- 
пы дүрыс баяндалғандығы, оған жауапты адамдардың қолы қой- 
ылғандығы анықталады);

-  қүжаттарды арифметикалық тексеру (арифметикалық 
ссептеулердің дүрыстығын анықтау);

-  мэніне қарай тексеру (қүжаттарда бейнеленген огіерация- 
лар мен оқиғалардың заңдылығын, белгіленген нормалардың, сме- 
і алардың жэне лимиттердің сақталуын қадағалау).

Бухгалтерияға қабылданған қүжап'ар есептік өндеуден ет- 
кізілу үшін тиісті есеп қызметкерлеріне беріледі. Бүл әндеудің 
мэні бір текті күжаттар мен операцияларды топтастыру, бағалау 
жэне олардың деректерін есеп тіркелімдеріне жазу болып табы- 
лады.

Барлық бухгалтерлік қүжаттар толтырылған сәттен бастап, 
мүрағатқа берілген сәтке дейін есептік өндеудің бірнеше сатыла-



рынан өтеді. Құжаттардың толтырылған немесе басқа ұйымдардан 
алынған сәтінен бастап, мұрағатқа берілғен сәтіне дейінғі есептік 
өндеу үдерісіндеғі қозғалысын қүжат айналымы деп атайды. Онда 
қүжаттарды толтыру, оларды бухғалтерияға қабылдау (тексеру, 
бағалау жэне есептік өндеу), деректерді есеп тіркелімдеріне жазу, 
мүрағатқа беру қамтылады.

Есеп тіркелімдері. Бухгалтерлік 
жазулардагы қателерді 

түзету тәсілдері

Есепке қабылданған бастапқы қүжаттарда қамтылған ақпарат 
бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде жинақталады жэне жүйеленеді.

Есеп тіркелімдері дегеніміз есепке алуға қабылданған бастап- 
қы қүжаттардағы ақпаратты қорытуға, жүйелеуге жэне жинақтауға 
арналған нысандар. Бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің деректері 
топтастырылған түрде қаржылық есептілікке кошіріледі.

Есеп тіркелімдері сыртқы түрі бойынша: кітаптар, карточка- 
лар, жеке парақтар, машинограммалар болып бөлінеді.

Кітаптар — шаруашылық операцияларын жазуға арналған 
түптелген және номерленген қағаз парақтары.

Карточкалар -  форматтары бірдей түптелмеген кітап парақта- 
ры түрінде болады. Карточкалар арнайы жәшіктерде сақталады 
және картотеканы қүрайды.

Жеке ларақтар — өздерінің көлемі жэне сақтау тэсілі жағынан 
карточкалардан озгеше болады. Көлемі үлкен үлгіде жасалынған- 
дықтан олар жеке папкаларда сақталады.

Машинограммалар -  акпараттарды электрондық есептеу ма- 
шиналарында өндеу нэтижесінде алынатын арнайы тіркелімдер.

Операциялардың мазмүны бойынша тіркелімдер синтетика- 
лық жэне аналитикалық есеп тіркелімдері болып бөлінеді.

Синтетикалық есеп тіркелімдері синтетикалық есеп мэлімет- 
терін бейнелеу үшін пайдаланылады.

Аналитикалық есеп тіркелімдері аналитикалық есеп көрсет- 
кіштерін бейнелеу үшін пайдаланылады.
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Операцияларды жазу сипаты бойыиша тіркелімдер хроноло- 
гиялық, жүйелеуші жэне күрамдастырылған болып бөлінеді

Хронологиялыц тіркелімдер барлық қүжаттарды олардың 
келіп түсу мерзіміне қарай тіркеп отыру үшін пайдаланылады. Бүл 
тіркелімдер барлық күжаттардың сақталуын, сондай-ақ есепті ке- 
зеңнің аяғынада хронолоғиялық жэне жүйелік жазулардың жиын- 
тығын салыстырып тексеру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Жүйелеуиіі тіркелімдерде шаруашылық операциялары эконо- 
микалық мазмүны бойынша топтастырыла отырып тіркеледі.

Құрамдастырылган тіркелімдерде шаруашылық операция- 
лары бір уақытта хронологиялық жэне жүйелеуші тәртіппен жа- 
зылады. Мүндай тіркелімдер бухгалтерлік есепті журнал-ордерлік 
нысан бойынша жүргізуде қолданылады.

Күрылымы бойынша тіркелімдер бір жақты, екі жақты, көп 
бағаналы, түзу сызықгы, шахматты болып бөлінеді.

Бір жацты тіркелімдер дегеніміз — шоттардың дебеттік және 
кредиттік белгісі бойынша бухгалтерлік жазулар бір жагында көр- 
сетілетін тіркелімдер.

Екі жакты тіркелім дегеніміз -  сол жағында шоттың дебеттік 
белгісі бойынша, ал оң жағында кредиттік белгісі бойынша бух- 
галтерлік жазулар жазылатын тіркелім.

Көп баганалы тіркелімдерде шоттардың дебеті немесе кредиті 
жағындағы мэліметтер ашылған түрде тіркеледі. Мысалы, шығын- 
дар шығын баптары немесе элементтері бойынша көрсетіледі.

Түзу сызъщты тіркелімдерде экономикалық мазмүны байын- 
ша біртекті ақпараттарды (кейде бірнеше шаруашылық операция- 
лары бойынша) бір жолға жазуға болады.

Шахматтыц тіркелімдер шахматтың белгілі принципі бой- 
ынша күрылады, яғни эрбір жазылған сома екі белгіні сипаттайды, 
мысалы: дебеттелінген жэне кредиттелінген шоттарды.

Есеп тіркелімдерінің жіктелуі 5.2-суретте берілген.
Күжаттар көрсекіштерін толтыру барысында эр түрлі қателер 

жіберілуі мүмкін. Мүндай қателер корректуралық түзету әдісін 
қолдану арқылы түзетіледі.
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5.2-сурет — Есеп тіркелімдерін жіктеу

Корректуралық эдіс бойынша қате жазудың үсті жіңішке сы- 
зықпен сызылып, осы жазудың үстіне дүрыс сан немесе дүрыс 
көрсеткіш жазылады.

Сонымен бірге, кассалық жэне банктік бастапқы қүжаттарға 
түзетулер енгізуге жол берілмейді. Қалған бастапқы қүжаттарға 
түзетулер тиісті операңияларға қатысушылардың келісімімен ғана 
енгізілуі мүмкін. Бүл түзетулер енгізілген күні көрсетіле отырып, 
қүжаттарға қол қойған адамдардың қолдарымен расталуға тиіс.
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Бұдан басқа бухгалтерлік есеп тәжірибесінде бухгалтерлік жа- 
чулардағы қателерді түзету үшін қосымша жазу тэсілі және кері 
жазу тәсілі қолданьшады.

Косымша жазу тәсілі тіркелімдердегі көрсетілген шоттар кор- 
респонденциясы дүрыс анықталған, бірақ операцияның немесе 
оқиғаның сомасы азайтылып көрсетілген жағдайда пайдаланы- 
лады. Қатені түзетуде тек азайтылып көрсетілген сома мен дүрыс 
соманың арасындағы айырма сомаға қосымша бухгалтерлік жазу 
орындалады, яғни сондай шот корреспонденциясы анықталады.

Мысалы, бухгалтер негізгі өндіріс мақсаттарына жүм- 
салган 80000 тецгеніц материалдарын қателесіп 30 000 тецге 
көлемінде көрсетті. Ягни, 50000 тецгеге қосымша бухгалтерлік 
жазу орындалуга тиісті.

Д т Негізгі өндіріс К т Д т Шикізат жэне материалдар Кт

1.30 000-00 1.30 000-00

2. 50 000-00 2. 50 000-00

Бірінші жазу қателесіп жазылған жазу, екіншісі - қосымша 
жазу. Екеуінің бірігуі нәтижесінде шаруашылық операциясы бух- 
галтерлік есепте дүрыс бейнеленеді.

Тіркелімдердегі қателерді түзетудің бүл тәсілі қатенің 
анықталған уақытына тәуелсіз, яғни баланс жасалғанға дейін де, 
жасалғаннан кейін де қолданылады.

Кері жазу тәсілі бойынша қате жазылған бухгалтерлік жазу 
қьтзыл сиямен немесе қоршауға алу арқьтлы қайталанады. Содан 
кейін кәдімгідей сиямен дүрыс жазу жазылады. Операциялардьтң 
нәтижесін қосқан кезде, яғни жиынтық шығарған кезде қызыл сия- 
мен жазьтлған немесе қоршауға алынған жазу шегеріліп тастала- 
ды, яғни алғашқы қате жазу бухгалтерлік есеп шоттарынан алы- 
нып тасталынады. Мысалы, 90000 теңгеге өндірістік мақсаттарға 
алынған шикізаттар қателесіп бухғалтерлік есепте былайша көр- 
сетілді:
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Тауарлар 90000
Берушілер мен мердігерлерге берілегін кысқа мерзімді берешек 90000

Қатені тузету ушін қате жазылган шот корреспонденциясы қызыл сиямен 
жазылып немесе кэдімгі сиямен қоршауга алынып қайталанады:

Тауарлар 90000
Берушілер мен мердігерлерге берілетін қыеқа мерзімді берешек 90000

Бұл кері жазуды пайдалану арқылы қате жазылган шот корреспонденциясы 
жойылады. Содан кейін кэдімгі сиямен дурыс жазу орындалуга тиісті.

Шикізат жэне материалдар 90000
Берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек 90000

Тугендеу

Түгендеу дегеніміз кэсіпорын мүліктері мен міндеттемелерінің 
нақты барының бухгалтерлік есеп мэліметтерімен сэйкестігін тек- 
серу.

Бухгалтерлік есептің жэне қаржылай есеп беру деректерінің 
нақтылыгын қамтамасыз ету мақсатында түгендеу кемінде жылы- 
на бір мэрте жүргізіледі.

Есепті кезең ішінде жүргізілетін түгендеудің санын, түгендеу 
жүргізу мерзімін жэне тэртібін үйым басшылыгы айқындайды.

Міндетті түрде түгендеу жүргізу төмендегі жагдайларда 
жүзеге асырылуы мүмкін:

— материалдық жауапкершілігі бар түгтғалар ауысқан кезде 
(істіқабылдаған-тапсырған күні);

-  үрлану немесе пайдаланып кету, сонымен бірге тауар- 
лы-материалдық босалқылардың бүліну деректері айқындалған 
кезде;

— табиғат апаты, өрт, жол апаты немесе басқа кездейсоқ 
жағдайлар болған кезде;

-  кэсіпорын жойылған (таратылған) кездегі жойылу 
(бөліп-тарату) балансын қүрудың алдында жэне Қазақстан Респу- 
бликасының заңдарында қарастырылған басқа жагдайларда.
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Түгендеу жургізудіц негізгі мацсаттары: мүліктердің нақты 
барын анықтау; мүліктердің нақты барын бухгалтерлік есеп 
мәліметтерімен салыстыру; міндеттемелердің бухгалтерлік есепте 
толық көрсетілуін тексеру болып табылады.

Мүліктер мен міндеттемелерге түгендеу жүргізу үшін қүра- 
мын үйым басшылығы бекітетін түгендеу жүргізу комиссиясы 
қүрылады. Түгендеу комиссиясының күрамына бухгалтерлермен 
қатар үйымның түрлі қүрылымдық бөлімшелерінің окілдері кіреді.

Мүліктерге түгендеу жүргізу оларды сақтау орындарында ма- 
гериалдық жауапты түлғаны міндетті түрде қатыстыра отырып жү- 
зеге асырылады. Вірақ, материалдық жауапкершілігі бар түлғалар 
түгендеу комиссиясының мүшесі бола алмайды.

Түгендеу жүргізу сэтінде материалдық бағалы заттардың бар- 
лығы өлшенеді, көлемі анықталып, сандары саналады. Саны са- 
налған, өлшенген негізгі қүралдар, материалдық емес активтер, 
биологиялық активтер, қорлар бойынша мәліметтер «Түгендеу 
тізімдемесіне» түсіріледі, ал ақша қаражаттарын, қүнды қағаздар- 
ды, есеп айырысуларды түгендеу нәтижесі Актімен рәсімделеді. 
Бүл күжаттар үйым бухгалтериясына тапсырылады.

Түгендеу қорытындысын шығару мақсатымен үйым бухгалте- 
риясында «Салыстыру ведомосы» жасалынады. Мүнда түгендеу- 
дің нәтижесінде артық немесе кем шыққан қүндылықтардың саны 
мен сомасы анықталады. «Салыстыру ведомосына» түсірілген бар- 
лық мэліметгер ақшалай және сандық олшеммен корсетіледі. «Са- 
лыстыру ведомосына» үйым иелігіндегі барлық мүліктердің тізімі 
жазылмайды. Тек түгенделген мүлік пен есеп корсеткіштерінің 
арасында ауытқулар болған жағдайда ғана «Салыстыру ведомосы» 
жасалады. Түгендеу комиссиясы материалдық қүндылықтардың 
кем, не артық шығу себептерін анықтайды. Жетіспеушілікжөнінде 
ең соңғы шешім қабылдау үшін тиісті адамдардың берген түсінігі- 
не қарай, түгендеу комиссиясы қаулы қабылдайды.

Артық шыққан материалдық қүндылықтар кіріске алынып 
үйымның кірісіне жатқызылады. Мысалы, артық шыққан қорлар 
кіріске алынғанда 1300 -  «Қорлар» кіші бөлімінің шоттары дебет- 
теліп 6200 -  «Өзге кірістер» кіші бөлімінің шоттары кредиттеледі:



1310 «Шикізат және материалдар»
1320 «Даііын өнім»
1330 «Тауарлар»
1350 «Өзге цорлар»
6280 «Өзге кірістер»
Мүліктердің жетіспеушілігі төмендегідей жолдармен есеп- 

тен шығарылады. Табиғи кему шегіндегі жетіспеушілік, норма- 
тивтан тыс шығындар, қоймалардағы тауарлы-материалдық қүн- 
дылықтардың бүлінуі мен басқа да шығындары (кінэлі адамдар 
табылмаган жағдайда) немесе кінэлі жақ және басқалар қажетті 
соманың орнын толтыра алмайтын үрлықтан туындаған шығыстар 
жалпы экімшілік шығындарға жатқызылады. Мысалы, даііын өнім 
жетіспеушілігі келесі шоттар корреспонденциясы арцылы рэсім- 
деледі:

7210 «Әкімшілік шыгыстар»
1320 «Дайын өнім»
Кінәлі адамдар табылған жағдайда нормативтан тыс жэне 

талан-таражға түсіп, бүлінген қүндылықтар кінәлі адамдардың 
есебінен ендіріледі. Мысалы, материалды -  жауапты түлғаның 
кінәсінен болған материалдар жетіспеушілігі келесі бухгалтерлік 
жазумен керсетіледі:

1250 «Қызметкерлердіц цысца мерзімді дебиторлыц берешегі» 
1310 «Шикізат және материалдар»
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Б ухгалтерлік есеп ны сандары

Бухгалтерлік есеп нысаны — шаруашылық операцияларын бел- 
гілі бір ретпен кәрсету жэне жазуларды тиісті тәсілдер бойынша 
топтастыру үшін пайдаланылатын есеп тіркелімдерінің жиын- 
тығы.

Республикамызда цазіргі кезде бухгалтерлік есептіц мынадай 
нысандары цолданылады:
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1) мемориалдық-ордерлік;
2) журнал-ордерлік;
3) автоматтандырылған;
4) жеңілдетілген.
Бухгалтерлік есептің барлық нысандарында операциялар мен 

оқиғалардың бухгалтерлік есепке алу жүйесінде көрініс табуы то- 
лық қамтылғанын айта кету керек.

Кәсіпкерлер мен үйымдар бухгалтерлік есепке алуды жүргізу 
мен қаржылық есеп беруді мемлекеттік тілде жэне (немесе) орыс 
тілінде жасауды қамтамасыз етеді.

Бухгалтерлік есептің мемориалдық-ордерлік нысаны бойын- 
ша синтетикалық есеп кітаптарда немесе көп бағаналы ведомос- 
тарда жүргізіледі.

Әрбір шаруашылық операңиясына (немесе жинақтық қүжат- 
тарға біріктірілген операңиялар тобына) мемориалдық ордер тол- 
тырылады.

Мемориалдьщ ордердіц басты мазмүны -  шот корреспонден- 
ңиясы, оның жасалынған мерзімі жэне сомасы. Күрылған мемори- 
алдық ордерлер хронологиялық тэртіппен тіркеу журналына жа- 
зылады, оларға реттік номер тағайындалады. Шаруашылық опе- 
раңиялары жөніндегі мәліметтер тіркеу журналына жазылғаннан 
кейін мемориалдық-ордерлердің ақпараттары Бас кітапқа немесе 
оны айырбастайтын көп бағаналы ведомосқа жазылады.

Мемориалдық-ордерлік нысан қарапайымдылығымен ерек- 
шеленеді, бірақ оның кемшіліктері де бар. Оны жүргізуде өте көп 
мемориалдық-ордерлерді қүру, бірдей мэліметтерді эр түрлі тір- 
келімдерге жазу қажет.

Журпал-ордерлік нысаи -  есеп мэліметтері журнал-ордер деп 
аталатын арнайы тіркелімдерде жүйеленіп жазылатын бухгалтер- 
лік есеп нысаны. Операңияларды тіркеу шахматтық принциике не- 
гізделген. Бастапқы күжаттардың мэліметтері журнал-ордерлерге 
тиісті шоттардың кредиті бойынша бір уақытта олармен корре- 
спонденцияланушы шоттардың дебеттік айналымдарын корсету 
арқылы жазылады. Ал көмекші ведомостарда жазулар керісінше 
тиісті шоттардың дебеті бойынша бір уақытта олармен корреспон-
7-3/37-17



денцияланушы шоттардың кредиттік айналымдарын көреете оты- 
рып орындалады.

Журнал-ордерлердің жиынтық мэліметтері есепті кезеңнің 
(айдың) аяғында Бас кітапқа көшіріледі. Бас кітаптың мәліметтері 
бойынша айналым ведомосы, бухгалтерлік баланс жасалынады.

Бухгалтерлік есепті журнал-ордерлік ныеан бойынша ұйым- 
дастырудың басымдығы -  шаруашылық операцияларының шот- 
тарда хронологиялық және жүйелі түрде жазылуы бір уақытга 
бірегей жүмыс үдерісі ретінде жүзеге асырылуы.

Төменде бухгалтерлік есептің журнал-ордерлік нысанының 
схемасы келтірілді (сурет 5.3).

Бухгалтерлік есептіц аетоматтандырылган нысаны — бастап- 
қы қүжаттардан бастап, бухгалтерлік қорытынды есепке дейін 
кешендік автоматтандыруды қамтамасыз етеді. Жалпы алғанда, 
есептік акпарат бастапқы қүжаттардан арнайы бағдарламалар бой- 
ынша компьютерлерге түсіріледі, содан соң ол акпарат өңделеді, 
сақталады, қажеттілігіне байланысты оны компьютер экранына 
немесе баспаға шығаруға болады.
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5.3-сурет — Бухгалтерлік есептің журнал-ордерлік нысаны

Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған нысанын қолдану 
есеп мәліметтерінің сапасы мен жеделділігін жоғарылатып, қол 
еңбегі шығындарын азайтуга жағдай туғызады.



Төменде бухгалтерлік есептің автоматтандырылған нысаны- 
пың схемасы келтірілді (5.4-сурет).
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5.4-сурет — Автоматтаидырылган бухгалтерлік есеп нысаны

Бухгалтерлік есептің жеңілдетілген нысаны — шағын кәсіп- 
керлік субъектілерінің бухгалтерлік есебін ұйымдастыруда пайда- 
ланылады.

Бастащы есеп цүжаттарындагы мәліметтерді жинақтау, жік- 
теу және цорытындылау үшін және оларды бухгалтерлік есептің 
шоттары мен царжьілыц цорытынды есепте көрсету үшін шагын 
кәсіпкерлік субъектілері томендегі тіркелімдерді пайдачана алады:

1) шаруашылық операңиялары есебінің кітабін;
2) бірнеше ведомостардан туратын бухгалтерлік есеп тір- 

келімдерін.
Шаруашылық операңиялары есебінің кітабі кәсіпорын мүл- 

кі мен ақша қаражаттарының белгілі бір мерзімдегі нақты барын 
анықтауға жэне қаржылық қорытынды есеп беру үлгілерін дайын- 
дауға негіз болатын аналитикалық жэне синтетикалық есеп тір- 
келімі болып табылады. Онда субъект пайдаланатын барлық шот- 
тар ашылады жэне сол шоттардың әрқайсысында шаруашылық 
операңияларының есебін жүргізу мүмкіндігі бар.

Шаруашылық операцияларының кітабы бастапқы қүжаттар- 
дың негізінде немесе шаруашылық операцияларының колемінің



көптігіне байланысты ведомостардың жиынтық мәліметтері бой- 
ынша толтырылады. Аталмыш кітап пен ведомостардың мәлімет- 
тері баланс және бухгалтерлік қаржылық қорытынды есептің басқа 
да үлгілерін қүру үшін пайдаланылады.
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Есеп саясаты

Есеп саясаты -  Қазақстан Республикасының бухгалгерлік 
есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына, 
халықаралық немесе үлттық стандарттарга жэне бухгалтерлік есеп 
шоттарының үлгі жоспарына сэйкес, олардың қажеттіліктері мен 
қызмет ерекшеліктері негізге алына отырып, бухгалтерлік есепті 
жүргізу жэне қаржылық есептілікті жасау үшін дара кәсіпкер не- 
месе үйым қолдануға қабылдаған нақты принңиптерді, негіздерді, 
ережелерді, тэртіп пен практиканы білдіреді.

Бухгалтерлік есептің 1 «Қаржы есептілігін үсыну» деп атала- 
тын халықаралық стандартына сәйкес есеп саясаты -  бүл қаржы 
есептілігін эзірлеу жэне үсыну үшін кәсіпорын қабылдаған нақты 
принңиптер, негіздер, келісімдер, ережелер жэне тәжірибе.

Есеп саясытының негізі болып бухгалтерлік есеп объек- 
тілірінің бейнеленуінің баламалы эдістерін үсынатын бухгалтер- 
лік есеп стандарттары табылады. Мысалы, қорларды бағалаудың, 
негізгі қүралдар мен материалдық емес активтердің амортизация- 
сын есептеудің бірнеше эдісі бар. Сондықтан, есеп саясаты бух- 
галтерлік стандарттардың ішінен кәсіпорынның шаруашылық 
қызметінің түріне, көлеміне жэне шаруашылық жүргізудің нақты 
жағдайына қарай өзіне ең тиімді эдістерді таңдап алу жолымен 
кұрылуға тиісті.

Еғер бухғалтерлік есеп стандарттарында қандай да болмасын 
бір объектінің есебін жүрғізу эдісі белгіленбеген болса, онда үйым 
бухгалтерлік есеп бойынша қүқықтық жэне нормативтік актілердің 
талаптарын, тәжірибені ескере отырып, тиісті процедураларды өзі 
жасайды.
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Есеп саясатын құруға ұйым басшылығы жауапты. Есеп саяса- 
ты ұйымдағы есеп жүргізу үдерісінің барлық -  үйымдық, техника- 
лық, әдістемелік жақтарын қамтиды.

Бухгалтерлік есептің үйымдъщ жагы — үйымдағы бухгалтер- 
лік есепті ұйымдастыру элементтерін қамтиды.

Техникалъщ жагы - бухгалтерлік есепті жүргізу нысанын 
(жеңілдетілеген, автоматтандырылған, журнал-ордерлік, мемори- 
ал-ордерлік) анықтайды.

Әдістемелік жагы активтерді өлшеу, амортизацияны есеп- 
теу, табыстарды анықтау әдістері сияқты элементтерден түрады 
(5.1-кесте).

5.1-кесте -  ¥йымның есеп саясатының негізгі элементтері

№ Элементтері Нұсқалары жэне олардың мазмұны

1 2 3

I Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

1.1 Бухгалтерлік
қызметті
ұйым-
дастыру

бас бухгалтер басқаратын құрылымдық бөлімше ретінде
бухгалтерлік қызмет құру;
штатқа бас бухгалтер лауазымын енгізу;
бухгалтерлік есепті жүргізуді жэне қаржылық есептілікті
жасауды шарт негізінде бухгалтерлік немесе аудиторлық
ұйымға немесе кэсіби бухгалтерге беру;
бухгалтерлік есепті жеке жұргізу.

1.2 Есеп тэсілі 1) екі жақты жазу;
2) қарапайым жазу.

1.3 Есеп негізі типтік бастапқы құжаттар;
ұйым дсрбес әзірлеген құжаттар (тізімі).

1.4 Бухгалтерлік
есеп
шоттарының
жұмыс
жоспары

ұйымда есеп объектілері мен шаруашылық 
операцияларын бухгалтерлік есепке алуда қолданылатын 
синтетикалық, аралық жэне аналитикалық шоттардың 
тізімі беріледі

1.5 Түгендеу есепті кезең ішінде жүргізілетін түгендеудің саны, 
мерзімі жэне жағдайлары корсетіледі

1.6 ІОұжат
айналымы

үйымның құрылымдық бөлімшелерінің құжаттарды 
бухгалтерияға тапсыру мерзімі беріледі
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5.1-кестенің жалгасы

II Есеп техникасы

2.1 Қолданы- мемориалдық-ордерлік;
латын есеп журнал-ордерлік;
нысаны автоматтандырылған;

жеңілдетілген

III Есеп әдісі

3.1 Негізгі бірқалыпты;
құралдардың өндірістік;
тозуын
есептеу

кеміп отыратын қалдық.

3.2 Өндіріс нормативтік;
шығындарын тапсырыс бойынша;
есептеу
тәсілі

өндірістік кезеңдер бойынша.

3.3 Тауарлы- кезеңдік;
материалдық 
қорларды 
есепке алу 
жүйелері

үздіксіз.

3.4 Қорларды орташа есептік құн
бағалау арнаиы ұқсастық
әдістері ФИФО

т с.с.

Таңдалып алынған есеп саясаты ұйымда талқыланып, тиісті 
ұйымдық- өкімдік құжаттармен бекітіледі. Бекітілген есеп саясаты 
ұйымның барлық қызметкерлерімен мұлтіксіз орындалуға тиісті.

Қорытынды
Бухгшітерлік есеп нысандары, олардыц сан-алуандыгына қа- 

рамастан, операциялар мен оцигалардыц бухгалтерлік есеп эісүй- 
есінде толыц көрініс табуын цамтамасыз етеді. Бүл ретте олар:

1) бухгалтерлік жазбаларды бастапқы құжаттардың түпнұсқа- 
ларымен бірдей етіп бекемдеуді жэне бухгалтерлік жазбаларда 
барлық операңиялардың жэне оқиғалардың көрсетілуін;
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2) операциялар мен оқиғаларды қоеарлы жазу әдісімен бух- 
галтерлік есепке алу шоттарының жоспарына сәйкес хронология- 
лық ретпен жэне уақтылы тіркеуді;

3) эр есепті кезеңнің бірінші күніндегі жағдай бойынша син- 
тетикалық есептердің аналитикалық есептермен сэйкестендірілуін 
қамтамасыз етеді.

Кэсіпкерлер мен үйымдар бухгалтерлік есепке алуды жүргізу 
мен қаржылық есеп беруді мемлекеттік тілде және (немесе) орыс 
гілінде жасауды қамтамасыз етеді.

Дәріс бойышиа эдістемелік нүсқаулар:
Берілген материалдарды дүрыс түсіну үшін мынадай бірізділік- 

ті ескеру үсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зерде- 

леңіз;
2) дэріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде көрсетілген эдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Берілген нормативті - қүқықтық қүжаттар- 
дың талаптарын тереңдете оқып -  білу талап етіледі. Сонымен қа- 
тар, бухгалтерлік есептің үйымдастырылуы мен жүргізілуі бойын- 
ша жалпы тэсілдердің үйымның ерекшеліктеріне қарай есеп саяса- 
тында нақтыланатындығына байланысты, оның қүрылу негіздері 
мен элементтеріне баса назар аудару кажет. Мысалы, бухгалтерлік 
есептің үйымдастырылуына кәсіпорын колемі тікелей эсер етеді. 
Сондықтан, Қазақстан Республикасының «Жеке кәсіпкерлік тура- 
лы» 2006 жылғы 3 1 қаңтардағы N 124 - III заңына сәйкес үйымдар 
ірі, орта жэне шағын бизнес субъектілеріне бөлінетіндігін назар- 
дан шығармаңыз;

4) білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың өз бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.
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Бацылау сұрацтары:
1. Туристік ұйымда бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға жау- 

апты түлғалар.
2. Бастапқы құжат ұғымы жэне оларда қамтылуы міндетті 

реквизиттер.
3. Есеп тіркелімдері жэне олардың қажетілігі.
4. Түгендеу ұғымы.
5. Міндетті түгендеу жүргізу жағдайлары.
6. Түгендеу жүргізу тәртібін туристік фирма басшылығы білу 

қажетілігі.
7. Бухгалтерлік есептің нысандары жэне туристік фирмалар- 

да олардың қолданылатын түрі.
8. Туристік фирмалардағы есеп саясаты.

Оцылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілер:
1. Қүжат магынасы:
A) қатаң белгіленген бланк нысаны;
B) есеп регистрларының электрондық нүсқасы;
C) орындалған шаруашылық операцияларын растайтын неме- 

се оларды орындауға берілген бүйрықтарды белгілейтін жазбаша 
өкім қағазы;

О) шаруашылық операцияларын құжаттарда жаппай және 
үздіксіз тіркеп отыру;

Е) шаруашылық операцияларын сипаттайтын құжатта тіркел- 
ген және оған заңды күш беретін көрсеткіштер.

2. Қүжаттау үгымы:
A) қатаң белгіленген бланк нысаны;
B) есеп регистрларының электрондық нұсқасы;
C) орындалған шаруашылық операцияларын растайтын неме- 

се оларды орындауға берілген бүйрықтарды белгілейтін жазбаша 
өкім қағазы;

О) шаруашылық операцияларын құжаттарда жаппай жэне 
үздіксіз тіркеп отыру;

Е) шаруашылық операцияларын сипаттайтын кұжатта тіркел- 
ген және оған заңды күш беретін көрсеткіштер.



5-тарау. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру < >  105

3. Қүжат риквизиттері:
A) қатаң белгіленген бланк нысаны;
B) есеп регистрларының электрондық нұсқасы;
C) орындалған шаруашылық операцияларын растайтын неме- 

се оларды орындауға берілген бүйрықтарды белгілейтін жазбаша 
окім қағазы;

Э) шаруашылық операцияларын қүжаттарда жаппай және 
үздіксіз тіркеп отыру;

Е) шаруашылық операцияларын сипаттайтын қүжатта тіркел- 
ген жэне оған заңды күш беретін көрсеткіштер.

4 .Түгендеу үгымы:
A) нақты қолда бар мүліктердің санын есептеу тәсілі;
B) мүліктер мен олардың қүралу көздерін есепке алу тәсілі;
C) кәсіпорын мүліктері мен міндеттемелерінің нақты бары- 

ның бухгалтерлік есеп мэліметтерімен сэйкестігін тексеру;
О) активтерді қүжаттарда бейнелеу тэсілі;
Е) типтік және мамандандырылған.
5. Түгендеу цорытындысы көрсетіпетін цүжат:
A) Түгелдеу тізімдемесіне;
B) Салыстыру ведомосы;
C) Бас кітапта;
Г)) Бухгалтерлік баланста;
Е) Журнал -  ордерде.
6. Түгендеу кезінде аныцталган артыц шыццан цүндылыцтар:
A) кіріске алынады;
B) істен шығарылады;
C) жойылады;
О) өндіріс шығындарына қосылады;
Е) багаланады.
7. Есеп тіркемелерініц сыртцы түрі бойынша жіктелуі:
A) карточкалар;
B) көп бағаналы;
C) жүйеленуші;
13) екі жақты тіркелім түрінде;
Е) қүрамдастырылған.
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8. Кассаны түгендеу кезінде артык, шыщан цолма-цол ацша:
A) резервтік капиталды өеіреді;
B) қалыптасу себебі анықталғанға дейін күмэнді қарыздар 

бойынша резерв шотына кірістеледі;
C) жалпы жэне әкімшілік шығындарды азайтады;
О) кэсіпорын табысына кірістеледі;
Е) Республикалық бюджет табысына кірістеледі:

Тэжірибелік сабақта таіщыланатып сүрацтар:
1. Бухгалтерлік кұжаттар, олардың атқаратын қызметі және 

жіктелінуі.
2. Бухғалтерлік құжатгарды тексеру тэсілдері. Қүжат айналымы.
3. Есеп тіркелімдері жэне олардың жіктелінуі.
4. Бухғалтерлік жазулардағы кателерді түзету тэсілдері.
5. Түғендеу жэне оның нәтижелерін реттеу.
6. Бухғалтерлік есеп нысандарының сипаттамасы.
7. Есеп саясаты жэне оның элементтері.

Білім алушы білуі тиіс:
-  Бухғалтерлік күжаттардың, есеп тіркелімдеріғің атқаратын 

қызметін, жіктелуін, өңделу тэртібін;
-  Түғендеу жүрғізудің неғізғі мақсаттарын жэне тэртібін;
-  Бухғалтерлік есеп нысандарын;
-  Есеп еаясатын жэне оның элементтерін.

Білім алуіиы мецгеруі тиіс:
-  Бухғалтерлік күжаттарды, есеп тіркелімдерін толтыру, тек- 

серу дағдыларын;
-  Бухгалтерлік жазулардағы кателерді түзету тэсілдерін;
-  Түғендеу жүрғізу тэртібін жэне оның нәтижелерін реттеу 

жолдарын;
-  Есеп саясатын қүру тэртібін.

Әдістемелік нүсқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
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-  білім алушылардың ез білімін бақылау сүрақтарына жэне 
оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  білім алушы нені білуі жэне менгеруі керектігін естен 
шығармаңыз.

Білім алушылардың оцытушыныц жетекшілігімен орында- 
уы үіиін берілген тапсырмалар мен эдістемелік нұсқаулар:

5.1-есен. Қүжаттау
Есептіц мақсаты: Бастапқы күжаттарды толтыру тәртібін 

меңгеру.
Тапсырма: Берілген мәліметтер негізінде бастапқы құжаттар- 

ды толтырыңыз және толтырылған қүжаттардың жіктік белгілерін 
атап көрсетіңіз:

1. Кассалық кіріс ордері № 284. 2016 жылғы 16 сәуірде «Өр- 
кен» ЖШС материалдықбухгалтер А.С. Жаркенова іссапар шығын- 
дары үшін алынған ақша қаражаттарының пайдаланылмаған 3100 
геңге қалдығын кассаға өткізді. Ақшаны кассир Г.И. Сыптаева қа- 
былдады. Қүжатты бас бухгалтер М.Б. Утегенова бекітті.

2. Кассалық шығыс ордері № 342. 2016 жылғы 18 сәуірде 
«Өркен» ЖШС бас инженер С.И. Петровка іс -  сапар шығындары- 
на арналып кассадан 85000 тенге ақша берілді. Кассадан ақшаның 
берілінуіне негіз болған: «Өркен» ЖШС директоры К.К. Жананов- 
тың 2016 жылғы 14 сәуірдегі № 117 бүйрығы. Кассир Г.И. Сыптае- 
ва ақшаны С.И. Петровтың Қазақсган Республикасының ішкі істер 
Министрлігі 2016 жылғы 09 шілдеде берген № 013878906 жеке 
куәлігі негізінде босатты. Ақшаны босатуға рүқсат берген кәсіпо- 
рын директоры К.К. Жананов.

3. Аванстық есеп № 41. 2016 жылғы 28 сәуірде «Өркен» 
ЖШС бас инженер С.И. Петров кэсіпорын бухгалтериясына аван- 
стық есебін тапсырды. Бас бухгалтер М.Б. Утегенова аванстық 
есепті 79000 теңгеге бекітті (жол шығындары -  31000 теңге, қонақ 
үй жалдау шығындары -  37620 теңге, тәуліктік шығындар -  10380



теңге). Ақша қаражаттарының пайдаланылмаған қалдығы № 301 
касеалық кіріс ордері бойынша кассаға өткізілді. Орындалған 
операцпялар бойынша шот корреспонденциясын бухғалтер Г.С. 
Ыбраева анықтады.

Ескерту: тапсырманы орындау үшін келесі бухғалтерлік қү- 
жаттар қажет:

1. кассалық кіріс ордері -  2 дана;
2. кассалық шығыс ордері -  1 дана;
3. аванстық есеп -  1 дана.

Білім алушылардыц өз бетінше орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен эдістемелік нүсцаулар:

5.2-есеп. Түғендеу
Есептің мақсаты: Түғендеу айырмашылығы бойынша шешім 

қабылдау
Тапсырма: Туристік фирмада жүрғізілғен түғендеу нәтиже- 

лері бойынша шешім дайындаңыз:
Тауарлы-материалдық қорлардың қоймадағы нақты барының 

бухғалтерлік есеп мэліметтерінен айырмашылығы келесі позиция- 
лар бойынша айқындалды:

-  ақ эмаль бойынша кем шыққаны 5л, 2500 теңғеғе;
-  коңыр эмаль бойынша артық шыққаны Юл, 4900 теңғеғе;
-  еріткіш сүйықтықтың кем шыққаны 4л, 600 теңғеғе.
Түғендеу комиссиясына түсіндірме хатында материалды жау-

аптьт қоймашы С.А. Бөрібаев қоңыр эмальды ақ эмальдың орнына 
қателесіп беріп жіберғендіғін түсіндірді. Ал еріткіш сүйықтықтың 
кем шығуы қоймашының немкүрайлығынан болган.

Есептің шешуін түғендеу комиссиясының хаттамасы ретін- 
де рәсемдеңіз. Қабылданған шешімғе сәйкес анықталған айыр- 
машылықтар бойынша шоттар корреспонденциясын қүрыңыз.
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6-ТАРАУ. АҚША ҚАРАЖАТТАРЫ 
МЕН ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК ЕСЕБІ

Ақша қаражаттары және олардың 
баламалары. Накты акшасыз есеп  

айырысу нысандары

Бухгалтерлік есептіц 1 «Қаржы есептілігіи үсыиу» деп ата- 
латын халъщаралъщ стандартына сәйкес актив, егер:

-  оны откізу көзделсе, не ол кәсіпорынның эдеттегі опера- 
ңиялық кезеңінің барыеында сатуға немесе пайдалануға арналса;

-  ол негізінен сауда мақсаттарына арналса;
-  оны есепті күннен кейін он екі айдың ішінде сату ұйғарылса;
-  ол шектеу салынбаған ақшалай қаражаттар немесе ақша- 

лай қаражаттардың баламалары нысанында, яғни, есепті күннен 
кейін, ең болмағанда, он екі айдың ішінде қандай да болсын мін- 
деттеменің орнын толтыру үшін оны айырбастауға немесе пай- 
далануға тиым салынғанбаған болса, айналымдық актив ретінде 
сыныпталуға тиіс.

Қалған активтердің барлығы міндетті түрде үзақ мерзімді ак- 
тивтер ретінде сыныпталуға тиіс.

Сонымен, айналымдық активтер баланс күнінен кейін он еқі 
айдың ішінде оларды өткізу күгілмегеннің өзінде, қалыпты опера- 
циялық кезеңнің бір бөлігі ретінде сатылатын, түтынылатын жэне 
өткізілетін босалқылар, сауда дебиторлық берешегі мен ақшалай 
қаражаттар немесе ақшалай қаражаттардың баламаларын қамти- 
ДЫ.

Нарықтық бағалы қағаздар, егер оларды өткізу баланс күні- 
нен кейін он екі айдың ішінде күтілсе, айналымдық актив ретінде 
сыныпталады; олай болмаған ретте олар үзақ мерзімді активтер 
ретінде сыныпталады.

Жоғарыда келтірілген сипаттамалар ақша қаражаттары мен 
олардың баламалары айналымдық активтердің ажыратылмас 
қүрамдас бөлігі екенін көрсетеді.
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Бухгалтерлік ееептің 7 «Ақша қаражаттарының қозғалысы 
туралы есептер» деп аталатын халықаралық стандартына сәйкес 
ақша қаражаттарына компанияның кассасындағы жэне ағымдағы 
шотындағы ақша кіреді. Ал ақша қаражаттарының баламаларына 
алдын-ала белгілі ақша қаражаттары сомасынатез айналатын жэне 
олардың құны шамалы тәуекелге ұшырайтын қысқа мерзімді, 
жоғары өтімді салымдар жатады. Сондықтан ақша қаражаттары- 
ның қозғалысы -  ақша қаражаттары мен олардьтң баламаларының 
түсімдері жэне төлемдерінен қүралады.

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларын дүрыс ашып 
көрсету және оларды жіктеу кәсіпорынның етімділік және толем 
қабілеттік деңгейін дәл бағалау үшін қажет. Өтімділік туралы ақпа- 
рат кәсіпорьтнның өз қаржы міндеттемелерін мерзімінде орындау 
қабілетін болжау үшін пайдалы. Өтімділіктің таяудағы болашақта 
ақшаның бар болуына қатысы бар. Төлем қабілеттілігінің қаржы 
міндеттемелерін олардың мерзімдерінің басталуына қарай дер 
кезінде орындау үшін неғүрлым үзақ уақыт кезеңі ішінде ақшалай 
қаражаттардың бар болуына қатысы бар.

Қазацстан Республикасыныц аумагында ақгиа төлемі мен ау- 
дарымын жүзеге асырудың мынадай тэсілдері қолданылады:

-  қолма-қол ақшаны табыстау;
-  төлем тапсырмаларын көрсету;
-  чектер беру;
-  вексельдер беру немесе оларды индоссамент бойынша та- 

быстау;
-  төлем карточкаларын (оның ішінде микропроңессорлық 

төлем карточкаларын) пайдалану;
-  банк шотын тікелей дебеттеу;
-  төлемдік талап-тапсырмаларды көрсету;
-  инкассалық өкімдерді көрсету;
-  Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге 

де тәсілдер.
Қазақстан Республикасында заңды түлғалар азамат- 

тық-қүқықтық мәмілер бойынша 40000 еселенген айлық есептік 
корсеткіштен асатын есеп айырысуларды қолма қол ақшасыз түр- 
де жүзеге асыруға міндетті.
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Төпем тапсырмалары кәсіпорынның қызмет көреетуші банкке 
өзінің ағымдық шотынан басқа көсіпорынның шотына белгілі бір 
соманы аударуға берген тапсырмасы. Төлем тапсырмасы арқылы 
сатып алынған тауарларға, атқарылған жұмыстарға, көрсетілген 
қызметтерге тністі төлем жүзеге асырылады, салықтар және басқа 
да төлемдер жасалынады, жинақ банкісінің бөлімшелері арқылы 
кәсіпорын қызметшілерінің еңбекақысы төленеді.

Төлем тапсырмасын жазылған күннен бастап 10 күнге дейін 
пайдалануға болады. Алушы мен төлеушіге бір банк мекемесі қыз- 
мет көрсететін жағдайда төлем тапсырмасы 3 дана етіп толтыры- 
лады. 1-ші дана банкте қалады, 2-ші дана алушыға тапсырылады,
3-ші дана операңияның орындалғандығы жөнінде банктің белгісі 
соғылып, төлеушіге қайтарылады. Егер алушы мен төлеуші екі 
елді мекенде болып, екеуіне екі банк мекемесі қызмет корсететін 
болса, онда төлем тапсырмасы 4 дана етіп толтырылады. 1 -ші дана 
төлеуші кәсіпорынға қызмет керсетуші банкте қалады, 2 жөне 3-ші 
даналар алушыға қызмет көрсететін банкке жіберіледі, оның біре- 
уі алушыға тапсырылады, ал 4-ші дана банктің белгісі соғылып 
төлеушіге қайтарылады.

Чек -  төлемді жүзеге асырудың бүл тәсілі, чек берушінің чек 
үстаушыға аттас төлем қүжатын беруі арқылы жүзеге асырыла- 
ды. Чек үстаушыда чекте көрсетілген сомадағы ақшаны чек бе- 
рушінің банкінен талап ету қүқығы пайда болады. Чек үстаушы 
үсынған чекті чек берушінің банкі төлейді.

Чектер жабылған және жабылмаған чектер болып бөлінеді. 
Чек беруші банкке алдын ала енгізген депозитпен қамтамасыз 
етілген чектер жабылған чектер болып табылады. Депозитпен ал- 
дын ала қамтамасыз етілмеген чектер жабылмаған чектер болып 
табылады. Чектерде олардың толемі жонінде, оның ішінде жабыл- 
маған чектер бойынша банктің кепілдемесі болуы мүмкін.

Вексель -  біржақты қатаң орындалатын ақша міндеттемесін 
қамтитын қатаң бекітілген нысандағы қүжат. Жай және аударма 
вексельдер болады.

Жаіі векселъ (соло) -  талагі ету бойынша немесе белгідіенген 
мерзімде келешекте вексельде көрсетілген соманы вексель үстау-
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шыға төлейтіні туралы векеель берушінің ешбір шартсьтз міндет- 
темесін қамтитын вексель.

Аударма вексель (тратта) -  вексель берушінің (трассанттың) 
үшінші түлғаға (трассатқа) бірінші вексель үстаушыға (ремитент- 
ке) немесе оның бүйрығы бойынша келешекте белғілі бір уақытта, 
не үсынған кезде вексельде көрсетілгетт ақшаны төлейтіні туралы 
ешбір шартсыз міндеттемені қамтитын вексель.

Төлем карточкасын оның үстаушысы төлемді жүзеге асыру 
мақсатьтнда, сондай-ақ оның эмитенті белгілеген шарттарда қол- 
ма-қол ақшаны алу, валюта айырбастау және басқа операңиялар 
үшін қолданады.

Банк шотын тікелей дебеттеу арқылы толем жасау ақша 
женелтуші мен оның банкі арасында жасалған шарт негізінде 
жүзеге асырылады, осыған сәйкес ақша жөнелтуші жеткізілген 
тауар, орындалған жүмыс не көрсетілген қызмет үшін бенефи- 
ңиардың жоғарьтда көрсетілген шартқа тиісті қүжаттардьт қоса 
тіркеп, талап етуі негізінде өзінің банк шотынан ақша алуға 
келісім береді.

Төлемдік талап-тапсырмалары бенефиңиардың қүжаттармен 
расталған жіберілген өнім, орындалған жүмыс, көрсетілген қыз- 
мет үшін ақша жіберушіге төлеу талабы бар есептік қүжат. Ақша 
төлеушінің банкі талап-төлем тапсырмасын алған күннен кейінгі 
бір жүмыс күнінен кешіктірмей, қүжатты ақша төлеуші кэсіпо- 
рынға акңептеу үшін беруге тиісті. Ақшаны төлеуші кэсіпорын 
талап-толем тапсырмасын алганнан кейін оны акңептеуге немесе 
оны акңептеуден дэлелді түрде бас таріуға тиісті. Ақша толеуші 
талап-төлем тапсырмасын акңептеген жағдайда, төлемді талап 
етуші үшінші жақ акша аударымын жүзеге асыру женінде банкке 
талап етуге қүқығы бар.

Инкассалыц өкімдер -  клиенттің банк шотындағы ақшасын 
оның келісімінсіз алып қою. Бастамашы ақша жөнелтушінің банкі- 
не Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген норма- 
лар негізінде осы өндіріп алудың негізділігін растайгын атқарушы 
қүжаттардың түпнүсқаларын не олардың көшірмелерін қоса тір- 
кей отырып, инкассалық өкім табыс етеді. Инкассалық өкімде
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төлемнің мақсаты көрсетіледі жэне ақша жөнелтушінің келісімін- 
сіз ақшаны алып қою құкығын көздейтін заң актісіне сілтеме жа- 
салады.
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Касса операцияларыиың есебі

Кэсіпорынның күнделікті ағымдағы шаруашылық іс-әрекеті- 
не қажетті ақша қаражаттары кассада сақталады. Каесаның кіріс- 
шығыс операциялары дер кезінде бастапқы қүжаттармен рәсім- 
деліп отырады.

Кассаға түскен ақшалар (КО-1 нысанындағы) «Кассалық кіріс 
ордері» бойынша кірістеледі. Бүл қүжатта міндетті түрде бас (аға) 
бухгалтердің және кассирдің қолдары болуы керек. Сонымен бір- 
ге қүжаттың ақша өткізген түлғаға берілетін жыртылатын бөлігі
-  квитанциясы -  болады. Онда да бас (аға) бухгалтердің және кас- 
сирдің қолдары болуы керек жэне кәсіпорынның морі басылады. 
Егер ақша банктегі шоттардан алынған болса квитанция толты- 
рылмайды.

Кассаның шығыс операциялары (КО-2 нысанындағы) «Касса- 
лық шығыс ордерімен» рэсімделеді. Бүл қүжатта кәсіпорын бас- 
шысының, бас (аға) бухгалтердің, ақша алушының жэне кассирдің 
қолдары болуы шарт. Ақша алушы алған сомасын жазумен көрсет- 
кен соң, қол қоюы керек.

Кіріс жөне шығыс ордерлері бухгалтерияда толтырылады 
және кассаға берілмес бүрын бухгалтериядағы арнайы «Кіріс жөне 
шығыс кассалық ордерлерін тіркеу» журналына тіркеледі.

Еңбекақы жэне сол сияқты басқа да төлемдер қызметкерлерге 
арнайы тәлем ведомостары бойынша тәленеді. Ведомостың бірін- 
ші бетінде толенуге тиісті сомалар жазумен толтырылады, кәсіпо- 
рын басшысы мен бас (аға) бухгалтердің толеуге рүқсат еткен 
қолдары қойылады. Ведомоста корсетілген соманы эркім ездері 
қол қойып алуға тиісті. Әлде біреулердің оздері келе алмайтын



жағдайы болса, басқа біреуге «сенім қағаз» беруіне болады. Мұн- 
дай жағдайда бухгалтерия соманы алуға тиісті адамның тегі мен 
аты-жонінің соңына сенім қағазбен алушының тегі мен аты-жөнін 
көрсету керек. Сонан соң кассир ведомоске «сенім қағаз» бойын- 
ша деген белгі соғып, алушыға қол қойдырады да, тиісті соманы 
төлейді. Еңбекақы беру мерзімі біткен соң кассир ведомость бой- 
ынша алынбаған сомалардың түсына «депоненттелді» деген белгі 
соғып, ведомосты жабады. Нақты берілген соманы тәлем ведомо- 
сының бетіне шығарып, сол сомаға «Кассалық шығыс ордерін» 
толтырады.

Кассаның кіріс және шығыс ордерлерінің мэліметтері опера- 
ңиялар жүзеге асқан соң (КО-3 нысанындағы) «Касса кітабына» 
тіркеледі. Касса кітабының парақтарын нәмерлеп, түбін жіппен 
байлап, мөрмен бекітіп кәсіпорын басшысы мен бас (аға) бухгал- 
тері қолдарын қойып бекіткен соң кассирге пайдалануға беріледі. 
Оның парақтары екі бөлімнен тұрады: түбірінен жэне жыртылма- 
лы бөлігінен. Жыртылмалы белігі көшірмелі (қара) қағаз арқылы 
толтырылады. Касса кітабына әр кұжат рет санымен тіркеліп, он- 
дағы соманың кайдан келгені немесе кімге берілгені жэне эрбір 
сомаға касса шотымен корреспонденңияланушы шоттардьщ коды 
керсетіледі. Есепті мерзім соңында касснр кітап бойынша кіріс 
және шығыс операңияларын жинақгап, келесі есепті мерзім ба- 
сына калған қалдықгы анықтайды, тіркелген кіріс жэне шығыс 
ордерлерінің санын керсетіп қол қояды. Содан кейін касса кіта- 
бының жыртылмалы болігіне кассаның барлық құжаттарын тіркеп 
бухгалтерияға өткізеді. Оны «Кассирдің есебі» деп атайды. Кас- 
сирдің есебін тексеріп, қабылдаған бухгалтер касса кітабындағы 
түбіршікке қол қойып береді. Касса есебін қабылдайтын бухгалтер 
ондағы соманың кірісін бір бөлек, шығысын бір бәлек топтап, бух- 
галтерлік есеп тіркелімдеріне (журнал-ордерлерге, ведомостарға) 
жазады.

Кассадагы нақты ақшаның қозгапысы богіынша операциялар 
төмендегі бухгалтерлік жазулар арқылы тіркеледі:

-  Ағымдағы банктік шоттардан алынған нақты ақшаның со- 
масына:
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1010 «Кассадагы ацша қаражаттары»
1030 «Агымдагы банктік шоттардагы ақіиа царажаттары»
— Сатып өткізілген тауарлар, көрсетілгеи цызметтер, орын- 

далган жүмыстар үшін кассага толенген нацты ацшаның сомасына:
1010 «Кассадагы ацша царажаттары»
6010 «Өнімдерді өткізу мен цызметтер көрсетуден түскен 

кіріс» (цосылган цүн салыгынсыз) немесе
2110 «Сатып алушылар мен тапсырысшьілардың үзац мерзімді 

берешегі» (цосылган цүн салыгынсыз)
1010 «Қосылган цүн салыгы» (цосылган цүн салыгы сомасына)
— Жолдагы ациіа царажаттары кассага келіп түскенде:
1010 «Кассадагы ацша царажаттары»
1030 «Жолдагы ацша царажаттары»
— Агымдагы баиктік шоттарга өткізілген нацты ацша сома- 

сына:
1030 «Агымдагы банктік шоттардагы ациш царажаттары» 
1010 «Кассадагы теңгемен ацша царажаттары»
— Жүмыскерлерге кассадан берілген еңбек ацы сомасына:
3350 «Еңбекацы төлеу бойынша цысца мерзімді береиіек»
1010 «Кассадагы ацша царажаттары»
— Есеп беруге тиісті адамдарга кассадан берілген нацты ацша 

сомасына:
1250 «Қызметкерлердің цысца мерзімді дебиторлыц берешегі» 
1010 «Кассадагы ациіа царажаттары»
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Ағымдағы банктік шоттардағы ақша 
қаражаттарының есебі

¥йымдар ақшаларын сақтау үшін өздері қалаған банк мекеме- 
лерінде ағымдық банк шоттарын ашуға қүқылы. Банк шоттарын 
қолданудың артықшылығы -  ақша қаражаттарының банк ғимара- 
тында нақты қорғауда болуы.



Ағымдағы банктік шоттарды ашу үшін банкке белгіленген үл- 
гідегі үйым басшысы мен бас бухгалтердің қолы қойылған арнайы 
отініш беріледі. Өтінішке мынадай цүжаттар тіркелуге тиісті:

-  банк белгілеген үлгідегі өтініш;
-  кэсіпорын жарғысының көшірмесі;
-  кэсіпорынның мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) от- 

кснін растайтын уәкілетті орган берген қүжаттың көшірмесі (мем- 
лекеттік тіркеу туралы куәлік, статистикалық карточка);

-  салық инспекциясының салық есебіне тіркеу жөніндегі 
анықтамасы;

-  көсіпорын басшысы мен бас бухгалтердің қолтаңбалары- 
ның нотариалды куэландырылған үлгісі және кэсіпорын мөрінің 
оттискісі бар екі дана карточка.

Ағымдағы банктік шоттар бойынша операциялар басшылыққа 
алынып жүрген заңдар және Үлттық банктің ережелеріне сәйкес 
реттеліп жэне тэртіп бойынша акша қаражатының еркін қалдығы 
шегінде шот иесінің жазбаша бүйрықтарының негізінде жүр- 
гізіледі.

Ацша аударымы туралы нүсцауларды орындау үшін оларды 
усыну мынадай әдістермен:

-  телем қүжатының қағазға басылған түпнұсқасын ұсыну 
арқылы;

-  нұсқауды байланыс пен телекоммуникацияның тиісті элек- 
тронды арналарын пайдалана отырып, қағазға баспай-ақ электрон- 
дық әдіспен беру арқылы жүргізіледі.

Үйымның ағымдағы банктік шотына нақты ақшаның қабыл- 
дануы жэне берілуі немесе қолма-қол ақшасыз есеп айырысуы 
пегізінен келесі құжаттар арқылы орындалады: нақты ақша өткізу- 
дің хабарламасы, акша чегі, төлем тапсырмасы, толемдік талап- 
гапсырмасы, есеп айырысу чегі. Бұл құжаттардың көбісі алдынғы 
тарауда қаралғандықтан нақты ақша өткізудің хабарламасы мен 
акша чегін қарастырайық.

Кәсіпорын кассасынан банк кассасына нақты ақша «Нақты 
ақша өткізудің хабарламасы» бойынша откізіледі. Банк кассасы 
акшаны қабылдаганы туралы квитанция береді. Ол квитанция
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кәсіпорын кассасынан банкке өткізілген ақшаны кассадан есептен 
шығаруға негіз болады.

Кәсіпорын банктегі өзінің ағымдық шотынан кассаға нақты 
ақшаны чек арқылы алады. Чек кітапшасы белгіленген үлгі- 
дегі өтініш жазу арқылы қызмет көрсететін банктен алынады. 
Чек кітапшасы банк кассасынан өтінішпен қоса берілген қолхат 
арқылы беріледі. Егер чек кітапшасы 30 тәулік ішінде алынбаса, 
онда ол күшін жояды. Чек бойынша ақша тек сол чекте көрсетіл- 
ген адамға беріледі. Чек толтырылған күннен бастап 10 күнге дей- 
ін жарамды. Чекті сиямен ғана кандай мақсатқа жүмысалатынын 
және сомасын көрсетіп бір дана толтырады да басшы мен бас бух- 
галтердің қолтаңбалары қойылып, мөр басылады. Чекке ешқан- 
дай түзету енгізуге болмайды. Толтырылған чек пайдаланылмай 
қалған жағдайда «күшін жойды» деген белгі согылып, түбіртегіне 
желімделініп қояды. Чекті толтырғанда онымен бірге түбіршегін 
де толтыру керек.

Ағымдық шоттағы ақша қаражаттарының кіріс-шығысын қа- 
дағалап және оны бухгалтерлік есепте көрсетіп отыру үшін банк 
мекемесі шартта көзделген мерзімдерде кәсіпорынға «Ағымдағы 
банктік шотының көшірмесін» беріп отырады.

Ағымдағы банктік шотының көшірмесі негізінде кәсіпорын 
бухгалтериясында ағымдағы банктік шотындағы нақты ақшаның 
қозғалысын бухгалтерлік есеп тіркелімдеріне (журнал-ордер №1, 
ведомость №1) жазу жүзеге асырылады.

Агымдагы банктік шотындагы нақты ацшаныц қозгалысы 
бойынша операциялар томендегі бухгалтерлік жазулар арқылы 
тіркеледі:

— Жолдағы деп есептелген ақша қаражаттары кіріске 
алынды:

Дт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары» 
Кт1020 «Жолдағы ақша қаражаттары»

-  Кассадан қабылданған нақты ақшаның сомасына:
ДтІОЗО «Ағымдағьт банктік шоттардағы теңгемен ақша қара-

жаттары» Кт 1010 «Кассадағы ақша қаражаттары»
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-  Сатьтп алушы жэне тапеырые беруші занды жэне жеке 
түлғалардан сатьтп-өткізілген тауарлар немесе орындалған жумыс, 
көрсетілген қьтзмет үшін келіп түскен ақша қаражаттарының со- 
масына:

ДтЮЗО «Ағымдағы банктік шоттардагы ақша қаражаттары» 
Кт12Ю «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі» (қосылған қүн салығынсыз) 
немесе
Кт 2110 «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың үзақ 

мерзімді берешегі» (қосьтлған қүн салығынсыз)
-  Ағымдағы банктік шотқа қабылданған қысқа мерзімді 

банк несиелерінің сомасына:
Дт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары» 
Кт 3010 «Қысқа мерзімді банктік қарыздар»
-  Кэсіпорынның жарғылық қорына үлес қосушылардан 

келіп түскен сомаға:
Дт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары» 
Кт5110 «Төленбеген капитал»
-  Алынған тауарлар, аткарылған жүмыстар, көрсетілген қы- 

зметтер үшін жабдықтаушыларға, мердігерлерге ағымдағы банктік 
шоттан аударылған нақты ақшаның сомасына:

Дт 3310 «Берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа 
мерзімді берешек» 

немесе
Дт 4110 «Берушілер мен мердігерлерге берілетін үзақ мерзімді 

берешек»
КтЮЗО «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары»
-  Бюджетке аударылған корпоративтік табыс салығы сома- 

сына:
Дт 3110 «Төленуге тиісті корпораңиялық табыс салығы»
Кт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары»
-  Зейнетақы қорларына аударылған жарналар сомасына:
Дт 3220 «Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер» 
Кт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары»
-  Аударылған әлеуметтік сақтандыру жарналары сомасына:
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Дт 3210 «Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер»
КтЮЗО «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары»

Дебиторлық береш ектер түсінігі, 
олардың танылуы ж әне бағалануы

Кәсіпорынның шаруашылық, өндірістік қызметі барысында 
сатып-өткізілғен өнімдері (тауарлары, жүмыстары, қызметтері) 
үшін, алынған вексельдер бойынша сатып алушылар мен тапсы- 
рыс берушілердің борыштары және есеп беруғе тністі түлғалардың 
өтелмеғен борыштары дебиторлъщ берешектер болып табылады.

Дебиторлъщ берешектердің курамында кзсіпорынның төмен- 
дегі карыздары есепке алынады:

-  сатып алушылар мен тапсырысшылардың дебиторлық бе- 
решеғі;

-  алынған вексельдер;
-  кэсіпорынның есеп беруге тиісті түлғаларының берешегі;
-  еншілес, қауымдастырылған және бірлескен үйымдардың, 

филиалдар мен қүрылымдық болімшелердің дебиторлық берешегі;
-  басқа да дебиторльтқ берешектер.
Саудалъщ дебиторлъщ берешек -  бүл негізгі қызмет нәтиже- 

сінде сатылған тауарлар, көрсетілген қызметтер жэне орындалған 
жүмыстар үшін сатьтп алушьтлардың сатып откізуші кәсіпорьтн ал- 
дындағы міндеттемесі. Ал басқа да барлық дебиторлық борыштар 
еаудалық емес дебиторлық берешек болып танылады.

Толем мерзіміне байланьтсты дебиторлық берешек:
-  цалыпты -  келісімшарт бойынша төлем мерзімі әлі жет- 

пеген;
-  кешіктірілген -  келісімшарт бойынша толем мерзімі жет- 

кен, телем болмаған, бірақ іздену мерзімі етпеғен;
-  үмітсіз -  іздену мерзімі етіп кеткен болып жіктеледі.
Әдетте, телеу мерзімі ретінде 30 күннен 60 күнге дейінгі уақыт

аралығын есептеу қабылданған. Егер борыштың қайтарылуы осы
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мерзімнен асып кетее, онда мүндай дебиторлық берешек төлеу 
мерзімінен кешіктірілген болып есептелінеді.

Есептеу принципіне сәіікес кэсіпорынның табысы пайда болған 
сәттен бастап, дебиторлық берешек те танылады. Дебиторлық бе- 
решек, баетапқы пайда болған борыштан кумәнді борыштарға 
жүргізілген түзетулерді, берілген жеңілдіктерді жэне қайтарылған 
гауарларды шегеріп тастағаннан кейін бағаланады. Нэтижесінде 
қайтарылып алынуға тиісті борыштардың нақты қүны анықтала- 
ды. Сатып өткізу мен төлем жасау мерзімінің арасындағы әдетті 
мерзім қысқа болғандықтан проңенттер есепке алынбайды.

Сатып алушылар мен 
тапсырысшылардың дебиторлық  

береш ектерінің есебі

Алынуга тиісті иіоттар — кәсіпорынның сатып-өткізілген 
өнімдері (тауарлары, жүмыстары, қызметтері) үшін сатып алушы- 
лар мен тапсырысшылардан қайтарылып алынуға тиісті борышта- 
ры. Алынуға тиісті шоттар шот-фактуралармен расталады.

Бір жылға дейін мерзімі бар сатылған онім, орындалған жү- 
мыс және көрсетілген қызметтер үшін сатып алушылармен және 
тапсырысшылармен есеп айырысу бойынша операңиялар 1210
-  «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді де- 
биторлық берешегі» шотында корсетіледі. Ал, бір жылдан асатын 
мерзімде сатылған активтер мен кәрсетілген қызметтер үшін са- 
тып алушылармен жэне тапсырысшылармен есеп айырысу бойын- 
ша операңиялар 2110 -  «Сатып алушылар мен тапсырысшылар- 
дың үзақ мерзімді берешегі» шотында көрсетіледі.

Жоғарыда дебиторлық берешек күмэнді борыштарға жүр- 
гізілген түзетулерді, жеңілдіктерді жэне қайтарылған тауарларды 
шегеріп тастағаннан кейін бағаланады дедік. Осыған орай аталған 
операңияларға тоқталып етелік.

Кәсіпөрындар сатып алушыларды ертерек борышын өтеуге 
ынталандыру үшін коп жағдайда оларға бағадан жеңілдіктер үеы-
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нады. Яғни, белгілі бір мерзім ішінде сатьга алушы төлемін өтесе -  
шот-фактурада көрсетілген жалпы сома белгілі бір мөлшерге азай- 
тылады. Мұндай шараларды жүзеге асыру нәтижесінде кәсіпорын- 
дар сату колемін ұлғайту мүмкіндігіне де ие болады.

Кетерме сауда каталогтарында әдетте бір ғана шот-факггура- 
лық баға көрсетіледі. Бірақ сатьтп алушыға сатып алуға берілген 
тапсырыс көлеміне қарай жеңілдіктер қаралуы мүмкін. Мүн- 
дай жеңілдіктер сату жеңілдіктері деп аталады. Олар сатылатын 
өнімнің әр данасының бағасын кемітеді.

М ы салы , 1 данасы 50 теңге түратын тауар 1000 данадан 
астам көлемде сатып алынган жагдайда 30% жеңілдік жария- 
ланды делік. Демек, 1 дана тауардың багасьі 35 теңге (50*0,7) бо- 
лады. Ягни, тапсырыс берілетін таур көлеміне байланысты бага 
денгейі өзгергенмен, оның негізі өзгермейді.

Баға жэне сату жеңілдіктерімен байланысты операңияларды 
есепке алу үшін 6030 -  «Бағадан жэне сатудан түсетін жеңілдік- 
тер» шоты қолданылады.

Сатылған енімді қайтарумен байланысты операңиялар 6020 -  
«Сатылған енімді қайтару» шотында көрініс табады.

Дебиторлық берешекті жабу үшін сатып алушылар вексельдер 
беруі мүмкін. Алынған вексель сатып алушыньтң белгілі бір со- 
маны белгілі кезең ішінде төлеу жөнінідегі жазбаша міндеттемесі. 
Әдетте вексельдердің қолданылу себебі олардың шот-фактура 
немесе басқа коммерциялық қүжаттардан гөрі негізделген дэлел- 
ділігінде. Сонымен қатар, оны процент алуға ресми негіз ретінде 
қолдануға жэне айналымға жіберуге болады.

Алынған вексельдер бойынша операцияларды ееепке алу 
үшін олардың берілген мерзіміне байланысты 1280 «Озге қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек» жэне 2180 «Өзге үзақ мерзімді де- 
биторлық берешек» шоттары қолданьтлады.

Сатып алушылар мен тапсырысшылардың дебиторлық бо- 
рыштарының есебі бойынша шоттар корреспонденциясы 6.1 -кес- 
теде келтірілген.
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6.1-кесте -  Сатып алушылар мен тапсырысшылардың дебиторлық 
борыштарының есебі

№ Шаруашылық операция 
мазмұны

Шоттар корреепондепциасы
Дебет Кредит

1 Дайын онім (тауар, жұмыс, 
қызмет) сатып - өткізілді: 
езіндік кұнына 7010 1320,1330, 1350, 8110

1 2 3 4
келісілген багасына 
қосылган құн салық сомасына

1210, 2110 
1210, 2110

6010
3130

2 Сатып алушылар мен 
тапсырысшылардан сатылған 
онім (тауар, жұмыс, қызмет) 
үшін толемдер келіп түсті

1010, 1020, 1030 1210,2110

3 Алдын ала төленген аванстар 
есебінен сатып алушылар 
меп тапеырысшылардың 
дебиторлық берешегі жабылды

3510,4410 1210, 2110

4 Сатылған онім кері 
қайтарылды:
толемі келіп түскеинен кейін 
толемі келіп түекенге дейін

6020
6020

1010,1020, 1030 
1210,2110

5 Берілген жеңілдіктер сомасына 6030 1210,2110
6 Өткізілген дайын өнім (тауар, 

қызмет, жұмыс), материалдық 
емес активтер, негізгі құралдар, 
жэне де басқа активтер үшін 
вексельдер алынды (келісілғен 
бағамен)

1280, 2180 1210,2110

7 Вексельдермен кепілденген 
дебиторлық берешектер өтелді

1010, 1020, 1030, 
1060

1280,2180

Сатып алушылардың келісімшартта белгіленген мерзімде 
төлемеген шоттары «күмәнді берешектер» деп аталады. Халықа- 
ралық тәжірибеде күмәнді берешектерді есептен шыгарудың тіке- 
лей және резервтеу эдістері қолданылады.

Тікелей есептен іиыгару әдісіне сәйкес нақты дебиторлық 
берешек үмітсіз деп танылғаннан кейін ғана шығындарға апа- 
рылады. Яғни, күмэнді берешектер өнім женелтілген, жүмыстар



орындалған немесе қызметтер көрсетілген мерзімде емес, қарыз 
үмітсіз деп анықталған мерзімде шығындарға жатқызылады. 
Сондықтан аталған эдіс табыстар мен шығыстарды сәйкестікке 
келтіре алмайды.

Резервтеу әдісі қайтарылмайтын берешектерді алдын ала қа- 
растырады. Резерв сомасын анықтау үшін екі әдісті пайдалануға 
болады:

-  өнімді (тауарды, жүмысты, қызметті) сатып-өткізу көлемі- 
нен есептелінетін процеттік әдіс;

-  төлеу мерзімдері бойынша шоттарды есепке алу эдісі. 
Күмэнді талаптар бойынша резервтерді қүруға жэне оның

қозғаласына байланысты операцияларды көрсету үшін 1290 -  
«Күмэнді талаптар бойынша резерв» шоты қолданылады.

Резерв қүрылғанда келесі шоттар корреспонденциясы беріледі: 
Дт 7440- «Резерв қүру және үмітсіз талаптарды есептен шыға- 

ру бойынша шығыстар»
Кт 1290 -  «Күмэнді талаптар бойынша резерв»
Анықталған үмітсіз берешек резерв есебінен жабылғанда:
Дт 1290 -  «Күмэнді талаптар бойынша резерв»
Кт 1210 -  «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі», немесе
Кт 2110 -  «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың үзақ 

мерзімді дебиторлық берешегі»

Басқа да дебиторлық 
борыштардың есебі

Басқа да дебиторлық борыштардың есебін қарастырайық. 
Жүмыскерлердің жэне басқа да түлғалардың дебиторлық 

берешектері жайлы ақпараттар 1250 -  «Қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі» жэне 2150 -  «Қызметкерлердің 
үзақ мерзімді дебиторлық берешегі» активті шоттарында жинақта- 
лады. Аталған шоттарда жұмыскерлер мен басқа да түлғаларға
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аванс ретінде қызметтегі іссапарлары үшін және басқа да шығын- 
дар үшін берілген сомалар, сонымен қатар жүмысшылар мен қыз- 
меткерлерден олардың кәсіпорынға тигізген залалдары үшін үста- 
латын сомалар есептелінеді.

Іссапарға жіберілетін адамға тиесілі сома оның бару және 
қайту жолын төлеу, тэуліктік шығындардың және іссапар 
мерзімінде қонақ үй жалдауға т.б. шығарылатын шығындардың 
көлемінде кассадан беріледі. Бүл шығындарға бронь үшін шығы- 
стар ақысын қоса алғанда, іссапареа баратын жерге жетуге жэне 
қайтуға нақты шыққан шығыстар; бронь үшін шығыстар ақысын 
қоса алғанда, түрғын үй-жайды жалдауға нақты шыққан шығы- 
стар; Қазақстан Республикасының шегінде іс-сапарда болған 
уақытында тэулігіне алты айлық есептік көрсеткіштен аспай- 
тын мөлшерде төленетін тэуліктік ақы; Қазақстан Республика- 
сының шегінен тыс жерлерде іс-сапарда болған кезде Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген нормалар шегінде толе- 
нетін тэуліктік ақы; салық төлеуші кіру визасын ресімдеген кез- 
де жүмсаған шығыстар (визаның, консулдық қызметтердің қүны, 
міндетті медиңиналық сақтандыру) кіреді. Қызметтік іс-сапар- 
лар және жалпы әкімшілік цажеттіліктер үшін есеп беруге 
тиісті түлгаларга берілген сомаларга:

Дт 1250 -  «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»
Кт 1010 - «Кассадағы теңгемен ақша қаражаттары»

бухгалтерлік жазуы орындалады.
Есеп берілетін сома тиісті құжаттармен айғақталып, белгілен- 

ген мерзімде, бухгалтерияға өткізілетін есеп беруге тиісті түлға- 
ның Аванстық есебімен расталады. Аванстық есеп үйым басшы- 
сымен бекітілгеннен кейін есеп беруге тиісті түлғалар оздерінің 
берешектерін өтеді деп есептеледі. Аванстың пайдалану бағытына 
қарай осы уақытта: 1310 - «Шикізат жэне материалдар», 1330 - 
«Тауарлар» , 1350 - «Өзге қорлар», 2410 - «Негізгі қүралдар» т.с.с. 
шоттардың тиістілері дебеттелініп 1250 -  «Қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі» шоты кредиттелінеді.
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Есеп беруге тиісті түлгалардыц аванс ретінде алган сомала- 
рының пайдаланганнан цалган қалдыгы, жетіспеушілік бойыниіа 
кінэлі адамдардыц толеген сомалары, жұмыскерлердіц алган ңа- 
рыз сомстарыныц қайтарылуы ұйымга кіріске алынганда:

ДтЮЮ - «Кассадағы теңгемен ақша қаражаттары»
Кт1250 -  «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»

бухгалтерлік жазуы орындалады.
Қосылған құн салығы барлық сатып - өткізілетін өнім, тауар, 

жұмыс пен қызметтерді қамтитын жанама салық болып саналады. 
Осыған орай бұл салықты сатып алушылар тауардың қүнына қо- 
сып төлейді. Жанама салықтар бюджетке тауарларды сатып алатын 
заңды және жеке түлғалардан түспейді, керсінше осы тауарларды 
сатушылардан түседі. Неғүрлым баға жоғары болса, соғүрлым са- 
лық сомасы да жогары болады. Бюджетке төленілетін қосылған қүн 
салығы сатылған енім (тауарлар, жүмыстар мен қызметтер) үшін 
сатып алушылардан алынған салық пен материалдық ресурстар 
үшін жабдықтаушыларға төленген қосылған қүн салығы сомалары 
арасындағы айырмашылық ретінде анықталады. Сондықтан есеп- 
ке алуға жататын, оның ішінде салық заңнамасына сәйкес өтеуге 
жататын қосылған күн салығы, сондай-ақ бюджетке артық төлен- 
ген қосылған қүн салығы бойынша операңияларды есепке алу қа- 
жеттілігі туындайды. Аталган операциялар 1420 -  «Қосылган цұн 
салыгы» активті шотында корініс табады. Алынган тауарлар 
мен материалдыц цұндылыцтар жэне орындалган жұмыстар 
мен цызметтер бойынша есетпелінген цосылган цұн сомасына:

Дт 1420 -  «Қосылған қүн салығы»
Кт 3310 -  «Берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа 

мерзімді берешек»
Кт 3390 -  «Озге қысқа мерзімді кредиторлық берешек»
Кт 4110 -  «Берушілер мен мердігерлерге берілетін үзақ 

мерзімді берешек»
Кт 4170 -  «Өзге үзақ мерзімді кредиторлық берешек»
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Ірі компанялар салық төлеуде тиімді экономикалық жағдайға 
ие болу үшін немесе басқа мақсаттармен еншілес, қауымдасты- 
|)ылган үйымдар қүрады, біріккен қызметке қатысады, филиал- 
дар мен өкілдіктерін ашады. Аталған нысандардың сипаттмасы 
Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарында, ҚР Азаматтық 
Кодексінде берілген.

27 «Шоғырландырылған қаржы есептілігі жэне еншілес 
кэсіпорындарға салынған инвестицияларды есепке алу» Халықа- 
ралық бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес еншілес кәсіпорын
-  басқа кәсіпорын (бас кэсіпорын ретінде белгілі) бақылайтын 
кэсіпорын. 28 «Қауымдастырылған компанияларға салынған инве- 
стициялардың есебі» Халықаралық бухгалтерлік есеп стандартын- 
да қауымдастырылған компания -  бүгт инвестордың басым бақыла- 
уында болатын, бірақ оның не еншілес компаниясы, не бірлескен 
қызметі болып табылмайтын компания деп сипатталады. 31 «Бір- 
лескен кызметке қатысу жөніндегі қаржылық есеп» Халықаралық 
бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес бірлескен қызмет -  екі не- 
месе бірнеше жақ бірлесіп бақылауға жататын экономикалық қыз- 
метті келісімшарт негізінде жүзеге асыруы.

Заңды түлғаның түрған жерінен тыс орналасқан жэне оның 
міндеттерінің бірін немесе бір бөлігін, соның ішінде әкілдік мін- 
детін жүзеге асырушы өқшау бөлімшесі филиал болып табыла- 
ды. Заңды түлғаның түрған жерінен тыс орналасқан және оның 
мүдделерін қорғау мен өкілдігін жүзеге асыратын, Қазақстан Ре- 
спубликасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды 
қоспағанда, оның атынан мәмілелер мен езге қүқықтық эрекеттер 
жасайтын оқшау бәлімшесі екілдік бөлып табылады. Бүларға ез- 
дерін қүрған заңды түлға мүлкі беріледі жэне өның бекіткен ере- 
желері негізінде жүмыс істейді. Яғни, филиалдар мен екілдіктер 
заңды түлға болмайды.

Жогарыда аталгап нысапдармеп есеп аііырысу үшін келесі 
шоттар қолданылады:

1220 -  «Еншілес үйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық бе- 
решегі», онда бір жылға дейін мерзімі бар іске асырылған активтер 
жэне көрсетілген қызметтер үшін еншілес үйымдарға үсынылған
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құжаттар бойынша есептеулердің бар-жоғы мен қозғалысына 
байланысты операциялар жэне еншілес ұйымдардың өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі көрсетіледі;

2120 -  «Еншілес ұйымдардыц ұзақ мерзімді дебиторлық бе- 
решегі», онда сатылған активтер мен бір жылдан асатын мерзімде 
көрсетілген қызметтер үшін еншілес үйымдармен есеп айырысу 
бойынша операциялар және еншілес үйымдардың өзге де үзақ 
мерзімді дебиторлық берешектері көрсетіледі.

1230 -  «Қауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдардың 
қысқа мерзімді дебиторлық берешегі», онда бір жылға дейін 
мерзімі бар іске асырылған активтер және көрсетілген қызметтер 
үшін қауымдастырылған және бірлескен үйымдармен есеп айы- 
рысу бөйынша өперациялар және қауымдастырылған және бірле- 
скен үйымдардың өзге қысқа мерзімді дебитөрлық берешегі кер- 
сетіледі;

2130 -  «Қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдардың үзақ 
мерзімді дебитөрлық берешегі», өнда сатылған активтер мен бір 
жылдан асатын мерзімде көрсетілген қызметтер үшін қауымда- 
стырылған жэне бірлескен ұйымдармен есеп айырысу бойынша 
операциялар жэне бірлескен ұйымдардың өзге де ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешектері корсетіледі;

1240 -  «Филиалдар мен құрылымдық бәлімшелердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі», онда филиалдардың шөттарына 
ақша қаражатының түсуі жэне есептен шығуы женіндегі өпераци- 
ялар жэне филиалдар мен қүрылымдық белімшелердің өзге қысқа 
мерзімді дебитөрлық берешегі керсетіледі;

2140 -  «Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ 
мерзімді дебитөрлық берешегі», өнда филиалдар мен құрылым- 
дық белімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі есепке 
алынады.
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6.2-кестс -  Еншілес, кауымдастырылған жэне бірлескен ұйымдар, филиал- 
дар мен құрылымдық болімшелердің дебиторлық берешектерінің есебі

№ Шаруашылық операция мазмұны
Шоттар корреспонденциасы

Дт Кт
1 2 3 4

1 Ағымдагы банктік шоттардан, 
арнайы шотгардан еншілес, 
кауымдастырылған жэне бірлескен 
ұйымдар, филиалдар мен қурылым- 
дық болімшелер үшін жасалған 
төлемдер

1220, 1230, 1240, 
2120, 2130, 2140

1030, 1040, 1060

2 Кассадан еншілес, 
кауымдастырылған жэне бірлескен 
ұйымдар, филиалдар мен құрылым- 
дық бөлімшелер үшін жасалған 
төлемдер

1220, 1230, 1240, 
2120.2130,2140

1010, 1020

3

3.1

3.2

Еншілес, кауымдастырылған жэне 
бірлескен ұйымдар, филиалдар 
мен қүрылымдық бөлім-шелердің 
дебиторлық берешегініц пайда 
болуы:
откізілген дайын өнім (тауар, 
қызмет, жүмыс), материалдық емес 
активтер, негізгі қүралдар, жэне 
де басқа активтер үшін келісілген 
бағамен 
ҚҚС

1220, 1230, 1240, 
2120, 2130, 2140

1220, 1230, 1240, 
2120,2130,2140

6010, 6210, 6280 

3130

4 Валютаның нарықтық бағамының 
өзгеруіне байланысты дебиторлық 
берешектің өсуі

1220, 1230, 1240, 
2120,2130,2140

6250

5 Валютаньтң нарықтық бағамының 
өзгеруіне байланысты дебитөрлық 
берешектің азаюы

7430 1220, 1230, 1240, 
2120,2130,2140

6 Дебиторльгқ берешекті күмэнді 
талаптар бойынша резерв есебінен 
жабу

1290 1220, 1230, 1240, 
2120,2130,2140

7 Еншілес, кауымдастырылғап жэне 
бірлескен үйымдар, филиалдар 
мен қүрылымдық бөлімшелердің 
дебиторлық берешегінің өтелуі

1010, 1020, 1030, 
1050, 1060

1220, 1230, 1240, 
2120,2130,2140

9-3/37-17
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6.2-кестенің жалгасы
8 Өзара түгендеу актісі болган 

жагдайда Дебиторлық берешекті 
Кредиторлық берешек мөлшерінде 
есепке алу (жою)

3320, 3330, 3340, 
4120,4130,4140

1220, 1230, 1240, 
2120,2130,2140

9 Қайтарылган дайын онім (тауар, 
қызмет, жұмыс) үшін дебиторлық 
берешектерді жою

6020 1220, 1230, 1240, 
2120,2130,2140

10 Қайтарылган дайын онім (тауар, 
қызмет, жүмыс) бойнша есептелген 
ҚҚС жою

3130 1220, 1230, 1240, 
2120,2130,2140

11 Алдын ала толенген 
аванстар есебінен еншілес, 
кауымдастырылған жэне 
бірлескен ұйымдар, филиалдар 
мен құрылымдық болімшелердің 
дебиторлық берешегін жабу

3510,4410 1220, 1230, 1240, 
2120,2130,2140

12 Еншілес, кауымдастырылған жэне 
бірлескен ұйымдар, филиалдар мен 
құрылымдық бөлімшелерге баға 
жэне сату жеңілдіктерін ұсын)'

6030 1220, 1230, 1240, 
2120, 2130, 2140

Кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметі барысында өн- 
дірістің өзіндік құнына есепті мерзімде немесе келесі есепті 
мерзімдерде апарылуға тиісті шығындар орын алған болса, он- 
дай шығындардың есебі сәйкестік принципіне сай жүргізілуі тиіс. 
Мүндай шығындардың қатарына келесі кезеңдерге жазылған га- 
зет, журнал жэне басқа да ақпарат қүралдарының қүны, алдын ала 
(мерзімінен бүрын) төленген сақтандыру полисінің сомасы жэне 
тағы да басқалар жатады.

Осы айтылғандармен қатар алдағы кезең шығындарына жана 
өндірісті дайындау және меңгеруге байланысты шығындар, кен 
өндіруші өнеркәсіпті пайдалануға дайындау жүмыстарының 
шығындары, жаңа кәсіпорындарды іске қосу шығындары жатады. 
Аталған шығындар есебін жүргізуге «1620 - Алдағы кезеңдердің 
шығыстары» шағын бөлім шоттары арналған. Оларда есепті жыл- 
дың ішінде қазіргі кезеңде жүргізілген, бірақ алдағы кезеңдерге 
қатысты шығыстар есепке алынады



Дебиторлық борыштар қатарында төленуге тиісті жал төлем- 
дері жайлы ақпараттар, сыйақылар да есептеледі. Аталған опера- 
цияларды есепке алу үшін келесі шоттар қолданылады:

1260 -  «Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық бере- 
шек», онда ағымдағы кезецде операциялық және қаржылық жал- 
дау бойынша ағымдағы жалдау төлемдерін жүзеге асыру жөнінде- 
гі шығыстар есепке алынады;

2160 -  «Жалдау бойынша үзақ мерзімді дебиторлық берешек», 
онда алдағы кезецдер үшін операциялық және қаржылық жалдау 
бойынша жалдау төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі шығыстар 
және жалдау бойынша езге де үзақ мерзімді дебиторлық берешек 
есепке алынады;

1270 -  «Алуға қысқа мерзімді сыйақылар», онда мыналар: 
акциялар (қатысу үлестері) бойынша есептелген дивидендтер; 
қаржьнгық жалдау бойынша есептелген сыйақьтлар, берілген қа- 
рыздар, сатып алынған қаржы инвестициялары, сенімді басқару 
жэне өзге есептелген сыйақылар женіндегі дебиторлық берешек- 
тің қозғалысына байланысты операциялар керсетіледі;

2170 -  «Алуға арналған үзақ мерзімді сыйақылар», онда 
қаржылық жалдау, берілген қарыздар, сатып алынған қаржылық 
инвестициялар, сенімгерлік басқару бойынша есептелген сый- 
ақылар бойынша үзақ мерзімді дебиторлық берешектің қозғалы- 
сымен байланысты операциялар жэне өзге де алуға арналған үзақ 
мерзімді сыйақылар керсетіледі.

Корытыпды
Бухгалтерлік есеп тэжірибесінде етімді активтері бар үйымдар 

деген үғым бар. Өтімді активтер деп -  ағымдағы активтердің бел- 
гілі бір бөлігін ғана айтады. Өтімді активтер категориясына қолда 
бар нақтылы ақшалар жэне тез арада ақшаға айналатын қаржылық 
инвестициялар мен қатар женелтілген тауарлар, яғни, алынуға 
тиісті шоттар мен вексельдер жатады. Сондықтан қаралып оты- 
рған есеп объектілерінің есебінің дүрыс жэне тиімді үйымдас-ты- 
рылуы етімділік денгейіне тікелей әсер етеді.
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Дэріс бойыпша здістемелік нұсқаулар
Бер і лген материалдарды дұрыс түс і ну үш ін мынадай бі р ізд і л ік- 

ті ескеру үсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дэріс мазмүнын зер салып оқып шыгыңыз;
3) тізімде көрсетілген эдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Ақша қаражаттар қозгалысын рэсімдеуге 
қолданылатын қүжаттар экономиканың кез келген саласында қол- 
данылады. Сонымен қатар, касса жэне банк қүжаттарына ешқандай 
түзету енгізуге болмайды. Сондықтан бастапқы қүжаттар қүрылы- 
мы, мазмүны жэне толтырылу тэртібіне басты назар аудару қажет. 
Дебиторлық берешектердің қүрамында түрлі заңды жэне жеке 
түлгалардың қарызы есепке алынады. Оларды есепке алу қазіргі 
кездегі республикамызда қабылданған заңды-нормативтік қүжат- 
тар негізінде жүзеге асырылады. Сондықтан дәріс материалдарын 
игеру үшін эдебиеттер тізімінде берілген заңдарды, стандарттарды 
оқып-білу талап етіледі;

4) білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың өз бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

Бақылау сүрақтары:
1. Айналымдық активтер мағынасы.
2. Ақша қаражаттарының үғымы.
3. Ақша қаражаттарының эквиваленттеріне (баламаларына) 

жататындар.
4. Касса операңияларын есепке алуда колданылатың баста- 

пқы қүжаттар.
5. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысандарының сипатта- 

масы.
6. Касса кітабін жүргізу тэртібі.
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7. Ағымдық шоттарды ашу тэртібі.
8. Ағымдық шоттар бойынша колданылатың бастапқы құ- 

жаттар.
9. Дебиторлық берешектер ұғымы.
10. Дебиторлық берешектердің жіктелуі.
11. Дебиторлық берешектердің бағалануы.
12. Күмәнді берешектер мағынасы.
13.Күмэнді берешектерді есептен шығару әдістерінің сипат- 

тамасы.
14. Есеп беруғе тиісті түлғаларға жататындар және олармен 

есеп айырысуды жүргізу тэртібі.

Оңылган материалдарды бекіту үіиін берілген тестілер:
1. Агымдагы активтерге жатпайды:
A) тауарлы-материалдық босалқылар;
B) ақша қаражаттары;
C) ақша қаражаттарының баламалары;
Б ) қаржылық инвестиңиалар;
Е) жылжымайтын мүлік.
2. Күмэнді талаптар түсінігі:
A) келісімшартта белгіленген мерзімде төленбеген дебитор- 

лық қарыздар;
B) келісімшарт бойынша төлем мерзімі элі жетпеген берешек;
C) іздену мерзімі өтіп кеткен берешек;
О) жеке түлғалардың берешегі;
Е) іздену мерзімі өтіп кетпеген берешек.
3. Есеп беруге тиісті адамдардыц царыздары:
A) кәсіпорын жүмыскерлеріне жалпы шаруашылық қажет- 

тіліктеріне жэне іссапар шығындарына арнап кассадан берілген 
ақша аванстары;

B) кәсіпорын жүмыскерлеріне төленбеген еңбекақы;
C) кәсіпорын жүмыскерлерінің жетіспеушіліктерді өтеу бой- 

ынша қарыздары;
О) алдын-ала теленген еңбекақы;
Е) іздену мерзімі өтіп кеткен берешек.



4. Кассага цабылданган нацты ацшаны рәсімдеуге арналган 
бастапцы цұжат:

A) төлем тапсырмасы;
B) кассалық шығыс ордері;
C) кассалық кіріс ордері;
О) ақша чегі;
Е) есеп айырысу чегі.
5. Кассадан берілген нацты ацшаны куәландыратын цүжат:
A) төлем тапсырмасы;
B) кассалық шығыс ордері;
C) кассалық кіріс ордері;
О) ақша чегі;
Е) есеп айырысу чегі.
6. Агымдагы банктік шоттардан нацты ацша алуды рәсім- 

дейтін цүжат:
A) төлем тапсырмасы;
B) кассалық шығыс ордері;
C) кассалық кіріс ордері;
Э) ақша чегі;
Е) есеп айырысу чегі.
7. Кассадан агымдагы банктік шотца нацты ацша цабылданды:
A) Дт 1030 Кт 1210;
B) Дт 1030 Кт 1010;
C) Дт 1030 Кт 1020;
Э) Дт 1010 Кт 1030;
Е) ДтЗОЮ Кт 1030.
8. Есеп беруге тиісті түлгалардың аванс ретінде алган сома- 

ларының пайдаланганнан цалган цалдыгы кіріске алынды:
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А) Дт 1020 Кт 1250
В) Дт 1250 Кт 1020
С) Дт 1250 Кт 1010
О) Дт 1010 Кт 1250
Е) Дт 1030 Кт 1010.



6-тарау. Ақша қаражаттары мен дебиторлық берешек ееебі < >  135

Тэжірибелік сабақта та щыланатын сүрацтар:
1. Ақша қаражаттары жөнінде түсінік.
2. Касса операцияларының есебі.
3. Нақты акшасыз есеп айырысу нысапдары және олардың 

сипаттамасы.
4. Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттарының 

қозғалысын рәсімдеу үшін қолданылатын бастапқы қүжаттардың 
сипаттамасы.

5. Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттарының 
есебі.

6. Дебиторлық берешектердің жіктелуі, танылуы және баға- 
лануы.

7. Сатып алушылар мен тапсырысшылардың дебиторлық бе- 
решектерінің есебі.

8. Күмәнді берешектер женіндеғі түсінік жэне оларды есеп- 
тен шығару эдістері.

9. Жұмыскерлердің дебиторлық борыштарының есебі.
10. Басқа да дебиторлық борыштардың есебі.

Білім алушы білуі тиіс:
-  Нақты акшасыз есеп айырысу нысандарын;
-  Ағымдағы банктік шоггың ашылу тэртібін;
-  Ақша қаражаттарын рэсімдеуғе қолданылатын бастапқы 

құжаттардын;
-  Дебиторлық берешектердің сипаттамасын, олардың та- 

нылуын жэне бағалануын;
-  Күмәнді берешектер сипаттамасын жэне оларды есептен 

шығару әдістерін.

Білім алушы меңгеруі тиіс:
-  Ақша қаражаттарын рәсімдеуге қолданылатын бастапқы 

құжаттардың толтырылу тэртібін;
-  Накты акшасыз есеп айырысу нысандарын есекеруді;
-  Дебиторлық берешектер есебін жүргізу тэртібін.



Әдістемелік нұсқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру ұсыны- 

лады:
-  Білім алушылардың өз білімін бақылау сұрақтарына жэне 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  білім алушы нені білуі жэне менгеруі керектігін естен 
шығармаңыз.

Білім алушылардыц оқытушыныц жетекшілігімен орында- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен здістемелік нүсқаулар

6.1-есеп -  Ақша қаражаттарының есебі
Есептің мақсаты: Кассадағы ақша қаражаттарының қозғалы- 

сын рәсімдейтін бастапқы қүжаттарды толтыру мен касса кітабін 
жүргізу тэртібін менгеру.

Тапсырма: Берілген мэліметтер негізінде:
-  кассаның кіріс жэне шығыс ордерлерін толтырыңыз;
-  касса кітабін ашып оған есепті мерзім ішіндегі операңия- 

ларды түсіріңіз жэне есепті мерзім аяғындағы қалдықты анықтаңыз 
(есепті мерзім басындағы кассадағы қалдық -  189000 теңге).

Ескерту: тапсырманы орындау үшін келесі бухгалтерлік қү- 
жаттар қажет:

1. кассалық кіріс ордері - 2 дана;
2. кассалық шығыс ордері -  3 дана;
3. касса кітабі -  3 парақ (оқыту мақсатында кітап тек опера- 

ңия болған күндерге толтырылады).
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6.3-кесте -  «Даулеттур» ЖШС 2016 ж. қыркүйек айында касса бойынша 
болған шаруашылық операциялар

№ Күні
Қүжаттың аты жэне шаруашылық операциясының 

мазмүны
Сомасы,

теңге
1 2 3 4
1 3 Кассалық шығыс ордері №251. 1 қырқүйекте шыққан 

№ 67 бүйрықтың иегізінде бас менеджер С. Омаровқа 
іссапар шығындарына арналып берілді

75000
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6.3-кестенің жалгасы
2 3 Кассалық кіріс ордері № 301 менеджер Б. Серға- 

лиева шаруашылық шығындары үшін алынған ақша 
қаражаттарының пайдаланылмаған қалдығын кассаға 
өткізді

4500

3 5 Кассалық кіріс ордері №302. Ағымдағы банктік 
шоттан кассаға №811421 чек бойынша еңбеккерлерғе 
еңбекақы толеу үшін алынды

400000

4 5 Кассалық шығыс ордері №252.Кассадан № 11 төлем 
ведомосы бойынша еңбеккерлерғе еңбекақы толенді

390000

5 9 Кассалық шығыс ордері №253. Ағымдағы банктік 
шотқа №98 қаражат өткізу хабарламасы бойынша 
депонеттелғен еңбекақы өгкізілді

10000

Білім алушылардыц оз бетішие орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен әдістемелік нүсқаулар

6.2-есеп. Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есеп 
шоттарында бейнелеу

Есептіц мақсаты: Есеп беруге тиісті адамдармен есеп айыры- 
су тәртібін меңгеру.

Тапсырма: Орындалган операциялар бойынша шоттар корре- 
спонденциясын анықтаңыз.

2 0 16 жылгы 15 сәуірде «Өркентур» ЖШС туризм нүсқауіпысы 
Т.Б. Ермахановқа іссапар шыгындарына арналып кассадан 85000 
теңге ақша берілді. 2016 жылгы 28 сэуірде Т.Б. Ермаханов кәсіпо- 
рын бухгалтериясына Аванстық есебін тапсырды. Бас бухгалтер 
М.Б. Утегенова аванстық есепті 79000 теңгеге бекітті (жол шыгын- 
дары -  31000 теңге, қонақ үй жалдау шығындары - 37620 теңге, 
тәуліктік шығындар — 15380 теңге). Ақша қаражаттарының пайда- 
ланылмаған қалдығы кассаға өткізілді.

Үсынылатын адебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының «Ақша төлемі мен аударымы 

туралы» 1998 жылғы 29 маусымдағы № 237 заңы (өзгерістер жэне 
толықтыруларымен)

2. Қазақстан Республикасы 27.12. 1994 ж № 269-ХШ Азамат- 
тық Кодексі (өзгерістер жэне толықтыруларымен)
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3. Қазақстан Республикасы 10.12.2008 ж № 99-ІУ «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті телемдер туралы (Са- 
лық Кодексі)» (езгерістер жэне толықтыруларымен)

4. 1-ХБЕС «Қаржы есептілігін ұсыну» - \у\ү\ү.т Ғ .т іпйп.кг
5. 7-ХБЕС «Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп- 

тер» -  \\'\\'\ү. т  Г. т  і піі п. к /
6. 21-ХБЕС «Валюталардың айырбастау багамдары езге- 

руінің эсері» -ш^үлү.тГ.тіпГіп.кг
7. 27-ХБЕС «Шоғырландырылған қаржы есепгілігі жэне ен- 

шілес кәсіпорындарға салынған инвестицияларды есепке алу» -  
^үш^.тГ.тіпГіп.кг

8. 28-ХБЕС «Қауымдастырылған компанияларға салынған 
инвестициялардың есебі» -  \\'\\'\у.іпГ.тіпГт.к2

9. 31 -ХБЕС «Бірлескен кызметке қатысу женіндегі қаржылық 
есеп» -  \\г\ү\ү.тГ.тіпІіп.к2

10.39-ХБЕС «Қаржы құралдары: тану жэне өлшеу» -  \у\ү\у. 
тГ.тіпйп.кх

11. «Бастапқы есеп құжаттарының нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2012 жылғы 20 жел- 
тоқсандағы № 562 бұйрығы ( ҚР Қаржы министрінің 21.05.2015ж. 
№3 1 6  бұйрығы-озгерістер жэне толықтырулары)

12.Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары. Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы № 
185 бүйрығымен бекітілген

13.Алибекова Б.А., Нурхалиева Д.М. Халықаралық қаржылық 
есеп беру стандартгарына негізделген бухгалтерлік есеп принцип- 
тері. Оқу құралы -  Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Е ¥У  баспаха- 
насы — 2007, 115-1276.

14.Алибекова Б.А. Бухгалтерлік есеп принциптері. ОӘК. -  
Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Е¥У  баспаханасы -  2007, 99-128 б.

15.Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтер- 
ского учета — М.: Финансы и статистика, 1994, 137-1566.

1 б.Бухгалтерлік есеп принциптері. Окулық (жалпы редакция- 
сын басқарған Н.Ә. Байболтаева) - Алматы, 2002, 163 -  167 6.

17.Кеулімжаев Қ.К, Әжібаева З.Н., Құдайбергенов Н.А. Бух- 
галтерлік есеп принциптері. Оқу құралы. -  Алматы: Экономикс, 
2003, 142-1746.



7-ТАРАУ. ҚОРЛАР ЕСЕБІ

Қорлар, олардың жіктелуі 
ж әне өлшенуі

Қорлар дегеніміз -  бұл:
-  өндірісте пайдалануға немесе жұмыстар мен қызметтерді 

атқаруға арнал-ған шикізат қоры, материалдар, сатып алынған 
шала фабрикаттар және құрастырмалы бұйымдар, құрылғылар 
мен бөлшектер, басқа да материалдар;

-  аяқталмаған ендіріс;
-  және
-  ұйымның шаруашылық қызметі барысында сатып-өткізуғе 

арналған дайын өнім мен тауарлар түріндеғі активтер.
Қөрлар ең кемінде екі денғей бойынша: озіндік құны мен ет- 

кізудің ықтимал таза құнында олшенуге тиіс.
Қөрларды еткізудің ықтимал таза кұны әдеттегі шаруашылық 

қызмет барысында болжанып отырған сату бағасынан оларды жи- 
нақтауға және сатылуын ұйымдастыруға кеткен шығындарды ше- 
гергендегі мөлшерге тең болады. Өткізудің ықтимал таза құны тау- 
арлы-материалдық босалқылар бүлінгенде, немесе олар ішінара не 
болмаса толығымен ескіргенде, немесе олардың сату бағасының 
төмендеуіне байланысты өзіндік құн қалпына келмейтін жағдайда 
ғана қөлданылады.

Қөрлардың өзіндік құнына қөрларды сатып алуға кеткен 
шығындар, өны осы сәттегі сақтау немесе пайдалану орындарына 
жеткізуге жэне тиісті жағдайға келтіруге байланысты тасымалдау 
-дайындау шығындары, өнімді қайта өвдеуге кеткен шығындар 
кіреді.

Қорларды сатып алуға кеткен шығындарға сатып алу бағасы, 
сырттан әкелуге салынған баж салығы, жабдықтаушы жэне делдал 
үйымдарға тәленген көмиссиялық сыйақы, тасымалдау шығын- 
дары жэне қорларды сатып алумен тікелей байланысты басқа да 
шығындар жатады.
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Сатып алуға кеткен шығындарды анықтау кезінде сауда жеңіл- 
діктері, артық төленғен соманы қайтару жэне осыған уқсас басқа 
түзетулер шегеріледі.

Қорлар есебінің  кезеңдік ж әне үздіксіз 
жүйелері
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Қорлар есебінде кезеңдік жэне үздіксіз жүйелер қолданылуы 
мүмкін. Кезендік есеп жүйесін қолдану барысында жыл ішінде 
қорлардың есебі нақтыланып егжей-тегжешті жүргі-зілмейді. Қор- 
лардың нақты бары кезең сайын жүргізіліп отыратын қорларды тү- 
гендеу нәтнжесі бойынша анықталады. Түгендеу аяқталмай сатып 
өткізілген қорлардың қүны анықталмайды. Өйткені сатылған қор- 
лардың өзіндік қүны келесі формуламен анықталады:

Есепті кезецніц басындагы қорлардыц қалдыгы
+

Келіп түскен цорлар 

Сатып-өткізуге дайын цорлардыц өзіндік цүны 

Есепті кезеңніц аягындагы цорлардыц цалдыгы 

Сатып-откізілген цорлардыц өзіндік цүны

Қорлардың белгілі бір түрлерінің осы кезеңдегі нақта барының 
есебі егжей-тегжейлі жүргізілмейтіндігі кезеңдік есеп жүйесінің 
негізгі кемшілігі боп табылады. Қорлардың кезеңдік есеп жүйесі 
негізінен біртекті өнім шығаратын және оны өндіруге шикізаттар- 
дың, материалдардың азғантай түрлері мен қарапайым технологи- 
ялық үдерісін қолданатын өнеркәсіптік өндіріс кәсіпорындарында; 
көтерме жэне бөлшек сауда, қызмет керсету сферасындағы кэсіпо- 
рындарда қолданылады.
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Қорлардың үздіксіз есеп жүйесін қолдану барысында тауар- 
лы-материалдық қорлардың келіп түсуі мен шығуы олардың ба- 
ланстық иклтарында толық жүргізіледі. Бүл жағдайда қорлардың 
кезеңцік есебінде пайдаланылатын шығындардың уақытша шот- 
тары қолданылмайды. Нәтижесінде, жалпы есепті кезең ішіндегі 
қорлардың белгілі бір түрлерінің нақты бары және сатылған қор- 
лардың өзіндік қүны белгілі болады.

Сатып-өткізілген қорлардың өзіндік қүны сатып-өткізуге бай- 
ланысты «Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің озіндік 
қүны» шотында жүргізіледі.

Ңорларды бағалау әдістері

Қорлардыц өзіндік цүнын багалау келесі әдістердіц бірімен 
жүргізіледі:

-  ерекшеліктеріне қарай теңестіру;
-  орташа қүн;
-  ФИФО.
Ерекшеліктеріне қарай теңестіру эдісі эдетте бірін-бірі ал- 

мастырмайтын қорлар бірлігінің жэне арнаулы жобалар мен 
тапсы-рыстар үшін жасалған жэне соларға арналған тауарлардың 
не болмаса қызметтердің өзіндік қүнын есептеуді көздейді. Ерек- 
шеліктеріне қарай теңестіру әдісін автомобиль, зергерлік бүй- 
ымдар сияқты қүны едэуір онімдер бірлігін сатуға және сатып 
алуға пайдалануға болады.

Аталған әдісті кей жағдайларда қолдану ынғайлы болғанмен, 
екі елеулі кемшіліктеріне байланысты кең таралмай отыр. Бірін- 
шіден, көп жағдайларда нақты тауар бірліктерінің сатып алынуын 
және сатылуын бақылап отыру қиын жэне қолайсыз. Екіншіден, 
егер кәсіпорын біртекті тауарларды сатып алумен жэне сатумен 
айналысатын болса, онда қай тауарлардың сатылғанын немесе са- 
тылмағанын тек шартты түрде ғана анықтауға болады.



Қорлардың орташа құн әдісі есепті кезеңнің басында болған 
және осы кезең ішінде сатып алынған немесе ендірілген бірлік- 
тің орташа құнын анықтау арқылы есептеледі. Орташа құн әдісі 
арқылы анықталған кезең аяғындагы материалдық қорлардың 
құны есепті кезең ішінде алынған тауарлардың барлық бағала- 
рын есепке алып отырады, сейтіп бағаның өсуін жэне төмендеуін 
бәсеңдетеді. Бул эдіс есепті кезеңнің аяғында, әр түрлі бағамен 
сатып алынған қорлардың қүнын мейлінше нақтылай көрсетуге 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қорлар номенклатурасы өте көп 
кәсіпорында бүл әдісті қолдану олардың ағымдағы есебін жеңілде- 
туге мүмкіндік береді.

Қорларды ФИФО әдісімен бағалау кезінде бірінші боп са- 
тып алынған немесе өндірілген қорлардың қүнын бірінші ке- 
зекте есептен шығару көзделеді. Яғни, кезең аяғында нақты бар 
тауарлардың өзіндік қүны -  соңғы сатып алынған, ал сатылған 
тауарлардың өзіндік қүны - ертерек сатып алынған қорлардың 
қүнынан қүралады деп есептелінеді. ФИФО эдісін тауарлардың 
іс жүзіндегі қозғалысына тәуелсіз түрде кез келген кәсіпорын- 
да қолдануға болады, өйткені тауарлардың қозғалысы емес, 
олардың қүнының қозғалысы есепке алынады. Бүл эдісті қол- 
данудың тиімділігі мынада: есепті кезеңнің аягындағы мате- 
риалдық босалқылар соңғы сатып алынғандардың бағасымен 
бағаланады, ал сатылған өнімнің өзіндік қүнына алғашқы сатып 
алынған тауарлардың бағасы пайдаланады. Бағалардың эрдай- 
ым өсуі кезінде ФИФО әдісі таза табыстың жоғарғы деңгей- 
ін көрсетеді. Мүның себебі, кісіпорын ағымдағы бағалар өсіп 
жатқанда сатылу бағасын жоғарылатуға үмтылады, ал ол мате- 
риалдық босалқылардың бағаның өсуіне дейін сатып алынғаны 
көп жағдайда ескерілмейді. Соған сәйкес, баға темендегенде 
керісінше үдеріс байқалады. Сондықтан, ФИФО әдісінің негіз- 
гі кемшілігі экономикалық даму ңиклының табыс керсеткішіне 
эсерін жоғарылататын-дығында.
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7 .4  Қорлар қозғалысыиың ңүжаттың 
рәсімделуі

Материалдардыц цозгалысы бойынша операцияларды қү- 
жаттау келесі бастапқы есеп қүжаттарыныц типтік нысанда- 
рымен жүзеге асырылады:

-  Сенімхат;
-  Кіріс ордері;
-  Қорларды қабылдау туралы акт;
-  Ж үкқұж ат;
-  Қорларды есептен шығару актісі;
-  Жылжымайтын мүлікті, ғимараттарды жэне қүрылыстар- 

ды бүзу жэне демонтаждау кезінде алынған қорларды кіріске алу 
туралы акті;

-  Қорларды есепке алу карточкасы.
Сенімхат лауазымды түлғаның қорларды алу кезінде дара 

кэсіпкердің немесе үйымның сенім білдірғен адамы ретіндеғі 
қүқығын ресімдеу үшін қолданылады. Сенімхат тек материалдық 
жауапкершілік шарты жасалған адамдарға беріледі. Құжаттың 
қолданылу мерзімі 10 күнтізбелік күнді қүрайды. Сенімхатқа дара 
кәсіпкер немесе үйымның басшысы немесе осыған уәкілетті адам, 
бас бухғалтер қол қояды жэне ол мөрмен расталады.

Берілген сенімхаттарды есепке алу үшін берілген сенімхаттар- 
ды тіркеу журналы қолданылады. Ол сенімхаттарды беруге жэне 
тіркеуге жауапты адамда сақталады. Журналдың барлық беттері 
нөмірленіп, тігіледі жэне дара кәсіпкердің немесе үйымның мөрі 
басылады.

Кіріс ордері берушілерден немесе өңдеуден келіп түскен ма- 
териалдарды есепке алу үшін қолданылады. Ол қорлар қоймаға 
түскен күні материалдық-жауапты адаммен бір данада жасалады.

Қорларды қабылдау туралы акті берушінің ілеспе қүжатта- 
рының деректерінде сандық жэне сапалық жағынан алшақтығы 
бар қорларды қабылдауды ресімдеу үшін, сондай-ақ қүжаттарсыз



түскен қорларды қабылдау кезінде қолданылады. Дара кәсіпкердің 
немесе үйым басшысының бүйрығымен белгіленген комиссия ма- 
терналдық-жауапты адамның жэне жіберуші (беруші) өкілінің не- 
месе мүдделі емес үйым өкілінің міндетті қатысуымен екі данада 
толтырады.

Жүкқүжат үйымның ішінде қорлардың қозғалысын есепке алу 
үшін жэне оларды тарапқа өткізу үшін қолданылады.

Қорларды есептен шығару актісі қорлардың бүлінуі, қирауы, 
сынуы салдарынан, сондай-ақ дайындау, сақтау немесе өндіру 
үдерісінде қорлардың кем болуы жэне жоғалуы анықталуы салда- 
рынан есептен шығаруға тиісті қорларды есепке алу үшін қолда- 
нылады. Ресімделген акті материалдық-жауапты адамдардың осы 
қорлардың қүнын есептен шығару жэне кінәлі адамдар есебінен 
өтеу үшін негіздеме болып табылады. Қүжат екі данада жасалып, 
комиссия мүшелері қол қояды. Актінің бірінші данасы бухгалтер- 
лік қызметке жіберіледі, екіншісі бәлімшеде қалады.

Ғимараттарды жэне қүрылыстарды бүзу жэне демонтаждау 
кезінде алынған, жүмыстарды жүргізу кезінде қолдануға жарам- 
ды қорларды кіріске алуды ресімдеу үшін жылжымайтын мүлікті, 
ғимараттарды жэне қүрылыстарды бүзу және демонтаждау кезінде 
алынған қорларды кіріске алу туралы акті қолданылады. Қүжатты 
тапсырысшы мен мердігердің өкілдерінен түратын комиссия үш 
данада жасайды. Актінің бірінші жэне екінші даналары тапсырыс- 
шыда, үшіншісі -  мердігерде қалады. Тапсырысшы, өз кезегінде, 
актінің бірінші данасын мердігерге төлеуге берілген шотпен қоса 
береді.

Қорларды есепке алу карточкасы сүрпы, түрі жэне мөлшері 
бойынша қоймада қорлардьщ қозғалысын есепке алу үшін қолда- 
нылады, ол қорлардың әрбір номенклатуралық нөміріне (өл бөлған 
кезде) толтырылады жэне оны материалдық-жауапты адам (қой- 
машы, қойма меңгерушісі) жүргізеді. Карточкада жазбалар опера- 
ңия жасалған күнгі бастапқы кіріс-шығыс қүжаттар негізінде жү- 
зеге асырылады.

Қорлардың коп түрлері болған кезде өндірісте материалдар- 
дың есебін жэне өлардың пайдаланылуын бақьтлауды оңтайльт үй- 
ымдастыру мақсатында олардың біртекті белгілері бойынша түты-
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нылатын материалдардың номенклатураеы әзірленеді. Қорлардың 
әрбір атауына, сұрпына шартты цифрлық белгі -  номенклатуралық 
нөмір беріледі, ол содан кейін қорлардың болуы жэне қозғалысы 
бойынша барлық құжаттарға қойылады.

Қойма есебін ұйымдастыру бухгалтерияда материалдар- 
дың аналитикалық есебінің ұйымдастырылуымен тығыз байла- 
нысты. Бухгалтерияда материалдардың аналитиқалық есебінің 
сорттық, номеклатуралық номері бойынша есепке алу немесе 
шұғыл-бухгалтерлік (сальдолық) әдіс қолданылуы мүмкін. Мыса- 
лы, шұғыл-бухгалтерлік (сальдолық) әдісте бухгалтерияда матери- 
алдардың аналитикалық есебі тек ақшалай өлшеммен жүргізіледі. 
Қоймада материалдық-жауапты тұлғалар сандық-сорттық есепті 
қорлар есебінің карточкасын пайдаланып жүргізеді. Олар матери- 
алдардың қозғалысы бойынша бастапқы құжаттарға сэйкес толты- 
рылады. Бастапқы құжаттар бухгалтерияға келіп түседі жэне бух- 
галтерия қызметкері аптасына бір рет (одан жиі емес) қорлар есебі 
карточкасының мәліметтерін бастапқы құжаттар мэліметтерімен 
салыстырып отырады. Карточкалардың тексерілгендігі бухгалте- 
рия қызметкерінің қолымен расталады.

Материалдық-жауапты тұлға айдың бірінші күніне жэне түген- 
деу мерзіміне материалдар есебі карточкасы мәліметтері бойынша 
келіп түскен және шыққан материалдардың санын анықтап, мате- 
риалдар қалдығын шығарады. Материалдардьтң қалдығы туралы 
мэліметтері номенклатуралық номеріне сәйкес Қорлардың қал- 
дықтарын есепке алу ведомосіне түсіреді. Қорлардың қалдықта- 
рын есепке алу ведомостары қоймалар жэне материалдық-жау- 
апты тұлғалар бойынша жасалады және онда кіріс пен шығыс 
айналымдарынсыз қоймада қалған материалдар саны көрсетіледі.

Қорлардың бухгалтериядағы есебі

Материалдъщ босалцылардың барлыц түрлерінің есебі 1300 -
«Қорлар» кіші бөлімінің активті шоттарьшда жүргізіледі: 
10 - 3/37-17



1310 -  «Шикізат және материалдар», онда өндіріетік үдерісте 
одан әрі пайдалануға арналған шикізат жэне материалдар есепке 
алынады;

1320 -  «Дайын өнім», онда дайын жэне аяқталмаған енім 
есепке алынады;

1330 — «Тауарлар», онда сатып алынған жэне қайта сатуға 
сақталған тауарлардың қозғаласына байланысты операциялар көр- 
сетіледі;

1340 -  «Аяқталмаған өндіріс», онда аяқталмаған өндіріс бой- 
ынша шығындар есепке алынады;

1350 -  «Өзғе қорлар», онда алдыңғы топтарда көрсетілмеғен 
өзғе қорлар есепке алынады;

1360 -  «Қорларды есептен шығару бойынша резерв», онда 
қорлардың кұнын сатудың таза қүнына дейін төмендетуғе арналған 
резервтерді қүруға жэне қозғаласына байланысты немесе мораль- 
дық жағынан ескіруғе байланысты операциялар көрсетіледі.
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7.1-кесте-Қорлар есебі бойынша негізгі шоттар корреспонденциясы

№ Шаруашылық операция мазмұны Шоттар корреспонденциасы
Дт Кт

1 2 3 4
1 Есеп берілуге тиісті сомалар 

есебінен материалдар, тауарлар, өзге 
қорлар алынды: 
құнына
қ қ с

1310, 1330, 1350 
1420

1250
1250

2 Жабдықтаушылардан келіп түскен
материалдар, тауарлар, өзге қорлар
кіріске альгады:
құнына
ҚҚС

1310, 1330, 1350 
1420

3310
3310

3 Еншілес, кауымдастырылған жэне
бірлескен ұйымдар, филиалдар
мен құрылымдық бөлімшелерден
материалдар, тауарлар, өзге қорлар
алынды:
құнына
ҚҚС

1310, 1330, 1350 
1420

3320, 3330, 3340 
3320, 3330, 3340
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7.1-кестенің жалгасы
4 Жеке тұлғалардан алынған

материалдар, тауарлар, озге қорлар
кіріске алынды:
құнына
ҚҚС

1310, 1330, 1350 
1420 3390

3390

5 Жарғылық қорға үлес ретінде 
қосылған материалдар, тауарлар, 
өзге қорлар кіріске алынды

1310, 1330, 1350 5020

6 Өтеусіз берілген материалдар, 
тауарлар, өзге қорлар кіріске алынды

1310,1330, 1350 6220

7 Түгендеу кезінде артық шыққан 
материалдар, тауарлар, озге қорлар 
кіріске алынды

1310, 1330, 1350 6280

8 Әкімшілік мақсаттарға жұмсалған 
материалдар, өзге қорлар есептен 
шығарылды

7210 1310, 1350

9 Табиғи кему шегіндегі материалдар, 
тауарлар, озге қорлар жетіспеушілігі

7210 1310, 1330, 1350

10 Материалдар, тауарлар, өзге 
қорлардың нормативтен 
тыс шығындалуы, бүліиуі, 
жетіспеушіліғі (кінэлі адамдар 
табылмаган жағдайда)

7210 1310, 1330, 1350

11 Өндірістік мақсаттарға жүмсалған 
материалдар, озге қорлар есептен 
шығарылды

8110 1310, 1350

12 Жалпы ендірістік мақсаттарга 
жүмсалған материалдар, езге қорлар 
есептен шығарылды

8410 1310, 1350

13 Дайын онім кіріске алыпды 1320 8110
14 Сатып-еткізілғен дайын онімнің 

озіндік қүнын есептен шыгару
7010 1320

15 Сатып-еткізілген тауардың езіндік 
қүнын есептен шыгару

7010 1330

Қорытынды
Кәсіпорын үшін тауарлы-материалдық қорларды бағалау 

әдісін дұрыс таңдау негізгі мәселелердің бірі. Әр-бір әдістің ар- 
тықшылығы және кемшілігі бар жэне олардың ешқайсысын ең 
жақсы немесе ең жетілген эдіс деп қарастыруға болмайды. Баға-



лау әдісін таңдау оның бухгалтерлік балансқа, залалдар жөніндегі 
қорытынды есепке, табысқа салынатын салыққа жэне кәсіпорын 
басшылары қабылдайтын шешімге тигізетін эсеріне байла-нысты. 
Сондықтан, жогарыда сипатталган тауарлы-материалдық қорлар- 
ды багалау эдістерінің эр біреуі қаржылық қорытынды есепте қол- 
дануға тиімді.

Дэріс бойынша эдістемелік нұсқаулар:
Берілген материалдарды дұрыс түсіну үшін мынадайбірізділік- 

ті ескеру үсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дэріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде көрсетілген эдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Тауарлы-материалдық қорлар есебінің ерек- 
шелігі -  бухгалтерлік есеп стандарттарының оларды бағалаудың, 
есебін үйымдастырудың бірнеше баламасын үсынуы. Сондықтан, 
сипатталған баламалардың эр қайсысының артықшылығы мен 
кемшіліктеріне назар аударыңыз. Болашақта жоғарыда аталған ба- 
ламалардан ең тиімдісін таңдап алып басшылыққа үсыну -  бухгал- 
тердің міндеттерінің бірі екенін естен шығармаңыз;

4) студенттердің өз білімін бақылау сүрақтарына жауап беріп, 
түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) студенттердің оз бетімен орындау үшін берілген тапсырма- 
ларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

1.Бацылау сүрацтары:
1 .Қорларға жататын активтер.
2.Қорлардың бухгалтерлік есептегі елшенуі.
3.Қорлардың езіндік қүнына кіретін шығындар.
4.Қорларды еткізудің ықтимал таза қүнын қолдану жағдайы.
5.Қорлар есебінде қолданылатын кезеңдік жүйе сипаттамасы.
6.Қорлар есебінде қолданылатын үздіксіз жүйе сипаттамасы.
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7.Қорлардың өзіндік құнып бағалаудың әдістері. Олардың ар- 
тықшылықтары мен кемшіліктерін талдай келе туристік фирма- 
ларда қандай эдісті қолдану ыңғайлы екенін дәлелдеңіз.

8.Туристік фирмаларда тауарлы-материалдық қорлар есебінің 
қандай жүйесін қолданған тиімді деп санайсыз?

9.Қорлардың өзіндік қүнын ерекшеліктеріне қарай теңестіру 
әдісімен бағалаудың мәні

Ю.Қорлардың өзіндік қүнын орташа қүн әдісімен бағалаудың 
мэні.

11. Қорлардың өзіндік қүнын ФИФО әдісімен бағалаудың мэні.
12.Қоймадағы қорлардың аналитикалық есебін жүрғізу 

тэртібі.
13.Қорлардың қозғалысын рәсімдейтін бастапқы қүжаттар 

жэне олардың сипаттамасы.

Оңмлгап материалдарды бекіту үіиін берілген тестілер:
1 .Қорлардың өзіпдік цүнына енбейді:
A) сатып алуға кеткен шығындар;
B) осы сәттеғі сақтау немесе пайдалану орнына жеткізу 

шығындары;
C) тиісті жағдайға келтіруғе байланысты тасымалдау-дайын- 

дау шығындары;
Б ) сауда жеңілдіктері;
Е) өнімді қайта еңдеуге кеткен шығындар;
2.Тауарлы-материалдъщ цорларды сатып алуга кеткен 

шыгынга енбейді:
A) сатып алу бағасы;
B) сырттан әкелуге салынған баж салығы;
C) сауда жеңілдіктері;
О) тасымалдау шығындары;
Е) делдал үйымдарға төленген комиссиялық сыйақы.
3 .Тауарлы-материалдыц цорлардъщ багалануы:
A) ерекшеліктеріне қарай теңестіру арқылы;
B) өзіндік қүн мен өткізудің таза қүнының ең төменгісімен;
C) орташа алынған қүн бойынша:
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О) ФИФО;
Е) ЛИФО.
4. Тауарлы-материалдъщ цорлардың өзіндік цүнының багалануы:
A) ерекшеліктеріне қарай теңеетіру, орташа алынған құн, 

ФИФО бойынша;
B) өзіндік құн мен өткізудің таза құнының ең төменгісімен;
C) кезеңдік жэне үздіксіз жүйелер бойынша;
Э) ЛИФО;
Е) бап, негізгі тауарлы топтар, қорлардың жалпы денгейі 

бойынша.

Тәжірибелік сабақта талқылапатын сүрақтар:
1 .Қорлар жайлы түсінік, олардың жіктелуі жэне өлшенуі.
2.Тауарлы-материалдық қорлар есебінің кезеңдік жэне үздіксіз 

жүйелерінің сипаттамасы.
3.Тауарлы-материалдық қорларды бағалау әдістері.
4.Тауарлы-материалдық қорлар қозғалысының қүжаттық 

рәсімделуі.
5.Тауарлы-материалдық қорлардың қоймадағы есебі.
6.Тауарлы-материалдық қорлардың бухгалтериядағы есебі.

Білім алуиіы білуі тиіс:
-  Тауарлы-материалдық қорлардың жіктелуі жэне бағала- 

нуын;
-  Тауарлы-материалдық қорлардың бастапқы есебін.

Білім алушы меңгеруі тиіс:
-  Тауарлы-материалдық қорларды бағалау әдістерін пайда- 

лануды;
-  Тауарлы-материалдық қорлардың бастапқы есебін жүргізу 

тэртібін.

Әдістемелік нүсқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
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-  студенттердің ез білімін бақылау сұрақтарына жэне 
оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  студент нені білуі және менгеруі керектігін естен шығар- 
маңыз.

Білім алушылардың оқытушының жетекшілігімен орында- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен эдістемелік нүсцаулар

7.1-есеп. Тауарлы-материалдық қорларды бағалау.
Есептіц мақсаты: Тауарлы-материалдық қорлардың өзіндік 

қүнын бағалау әдістерін меңгеру.
Тапсырма: 7.2-кестеде келтірілген мэліметтер негізінде мате- 

риалдардың өзіндік қүнын ерекшеліктеріне қарай теңестіру, орта- 
ша қүн жэне ФИФО әдісі бойынша бағалаңыз.

7.2-кесте -  Материалдардың қалдыгы және қозгалысы жоніндегі қырқүйек
айындагы мәліметтер

Көрсеткіштер Күні Саны,
дана

Бағасы,
теңге

Жалпы 
қүны, теңге

1 2 3 4 5
Қалдық 01 500 100,00 50000
Сатып алынды:

05 500 110,00 55000
11 1500 120,00 180000
21 1000 130,00 130000
28 1450 140.00 203000

Барлық келіп түскені 4450 X 568000
Барлығы 4950 618000
Ай ішінде сатып өткізілгені 2700
1-ші қазанға қалдық 2250'
* 1-ші қазандағы қалдықтың 500 данасы 1 қырқүйектегі нақты барынан, 1000
данасы -  11 қыркүйекте сатып алынған материалдардың құрамынан, 750
данасы -  28 қыркүйекте сатып алынган материалдардың қүрамынан түрады.



Білім алушының өз бетіише орындауы үшін берілген тапсы- 
рмалар мен эдістемелік нұсқаулар

7.2-есеп. Материалдар қозғалысын бухгалтерлік есеп шотта- 
рында бейнелеу.

Есептің мақсаты: Матерналдыр қозғалысын шоттарда бейне- 
леуді меңгеру.

Тапсырма: Есепті мерзім аяғындағы қалдықты анықтаңыз 
жэне орындалған шаруашылық операцияларына шоттар корре- 
спонденциясын құрыңыз.

Кәсіпорында есепті мерзім басына «1310-Шикізат және ма- 
териалдар» шотында 360000 теңге көлемінде материалдар есепте 
болды. Есепті мерзім ішінде негізгі өндіріс қажетіне - 123000 тең- 
геге, көмекші өндіріс қажетіне -  46 000 теңгеге, жалпы өндірістік 
мақсатқа -  37000 теңгеге, экімшілік мақсатқа -  19000 теңгеге, 
өнімдерді сатып-өткізу мақсаттарына- 86000 теңгеге материалдар 
босатылды. Осы мерзім ішінде жабдықтаушылардан келіп түскен 
170000 теңге колеміндегі материалдар кіріске алынды.

Үсынылатын ядебиеттер:
1. 2-ХБЕС «Босалқылар» - т ү \¥ .т  Ғ.т і пГі п.кг
2. «Бастапқы есеп құжаттарының нысандарын бекіту тура- 

лы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 20 
желтоқсанындағы № 562 бұйрыгымен бекітілген (озгерістер және 
толықтыруларымен)

3. «Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 нау- 
рыздағы № 241 бүйрығы.

4. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары. Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы № 
185 бүйрығымен бекітілген

5. Алибекова Б.А. Бухгалтерлік есеп принциптері.ОӘК. -
Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Е ¥У  баспаханасы -  2007, 129- 
1406. **
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6. Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтер- 
ского учета. -  М.: Финансы и статистика, 1994, 157-1776.

7. Бухгалтерлік есеп принциптері. Окулық (жалпы редакция- 
сын басқарган Н.Ә. Байболтаева) - Алматы, 2002, 198 -  216 б.

8. Кеулімжаев Қ.К, Әжібаева З.Н., Құдайбергенов Н.А. Бух- 
галтерлік есеп принциптері. Оқу құралы. -  Алматы: Экономикс, 
2003, 176-201 б.



154 < >  Туризмдегі бухгалтерлік есеп

8-ТАРАХ ¥ЗА Қ  МЕРЗІМДІ 
АКТИВТЕРДІҢ ЕСЕБІ

Н егізгі құралдар, оларды жіктеу  
ж эне бағалау

Үзац мерзімді активтер -  кәсіпорынның шаруашылық қыз- 
метінде бір жылдан артық мерзімге пайдаланылатын жэне қайта 
сатып-өткізуге жатпайтын құралдарды айтады.

Үзацмерзімді активтерді келесі санаттарга эісіктеуге болады:
-  Материалдық активтер;
— Материалдық емес активтер.
Бухгалтерлік есептіц 16 «Жылжымайтын мүлік, үйлер мен 

жабдыцтар» деп аталатын халыцаралыц стандартына сэйкес 
материалдыц активтерді кәсіпорын:

а) тауарларды немесе қызмет керсетулерді әндіруде немесе 
жеткізуде пайдалану үшін, басқа тұлғаларға жалға откізу үшін не- 
месе әкімшілік мақсаттар үшін ұстап қалады;

жэне
э) бір кезеңнен астам уақытқа пайдалануды көздейді.
Бухгалтерлік есептің 38 «Материалдық емес активтер» деп 

аталатын халықаралық стандартына сәйкес материалдық емес ак- 
тив -  бұл физикалық нысаны жоқ, тауарларды немесе қызметтерді 
өндіруде немесе жеткізуде, басқа тарап-тарға жалға тапсыру мақ- 
сатында немесе экімшілік мақсатта пайдалану үшін үсталатын, 
бірегейлендірілетін монетарлық емес актив.

Әдетте біз жылжымайтын мұлік, үйлер мен жабдықтарды не- 
гізгі қүралдар деп атаймыз.

Негізгі құралдарға қозғалмайтын мүлік, жер учаскелері, үй- 
лер мен ғимараттар, откізгіш тетіктер, машиналар мен жабдықтар, 
өлшеу және реттеу аспаптары мен қондырғылар, есептеу маши- 
налары мен техникалары жэне олардың бағдарламалық құралда- 
ры, көлік тасымалдау құралдары, аспаптар, өндірістік жэне шару-
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ашылық құрал- саймандары, өнім жэне жұмыс малдары, көп жыл- 
дық екпе ағаштар, шаруашылықтың ішкі жолы, таға да басқалар 
жатқызылады.

Негізгі цүралдар объектісі төмендегі шарттарга сай келген- 
де гана актив ретінде танылуга тиісті, егер:

а) активпен байланысты болашақ экономикалық пайдалардың 
кәсіпорынға келіп түсуі ықтимал болса;

және
ә) кәсіпорын үшін активтің қүны сенімді түрде өлшенғен болса.
Негізгі қуралдардыц бухгалтерлік есебін дүрыс үйымдасты- 

рудыц маңызды шарты оларды жіктеу болып табылады. Негізгі 
цүралдар пайдалану мацсатына және атцаратын міндетті цыз- 
метіне царай мынадай топтарга бөлінеді:

1) жер (кәсіпорында пайдаланылатын барлық жер);
2) өндірістік ғимараттар мен құрылғылар (мұнай қоймалары, 

автокөлік ғараждары т.с.с);
3) машиналар мен жабдықтар, өткізгіш тетіктер (трактор- 

лар, күш бергіш қондырғылар, электр двигательдері, бумен жұ- 
мыс істейтін двигательдер, топырақ оңдейтін, егін салатын, тұқым 
себетін жэне егін жинайтын машиналар мен құралдар, жем-шөп 
әзірлейтін машиналар, мал фермасының жабдықтары, электр жүй- 
елері, жылу энергиясын немесе газ тәрізді заттарды еткізуге ар- 
налған құралдар, телефон және радио жүйелері);

4) көлік қүралдары (кеме, қайық және катерлер, ұшақтар, ав- 
токеліктердің барлық түрлері, авто-приңептер, мотоңиклдер, арба 
және шаналар);

5) басқа да негізгі кұралдар (құрал-саймандар, шаруашылық 
құрал-жабдықтар, өндірістік құрал-жабдықтар, тағы басқалар).

Бухгалтерлік есептің жоғарыда аталған халықаралық стандар- 
тында негізгі құралдарды бағалаудың мынадай түрлері белгілен- 
ген:

Өзіндік цүн -  бұл төленген ақшалай қаражаттардың немесе 
өлардың баламаларының сөмасы, не активті сатып алған немесе 
құрылысын салған кезде сатып алу мақсатымен берілген басқа 
өтемнің эділ құны.



Амортизацияланатын, цүн -  бұл активтің өзіндік құны немесе 
жою құны шегеріліп, қаржы ееептілігінде өзіндік құнның орнына 
корсетілген басқа шама.

Жою цүны -  бұл активті пайдалану мерзімінің соңында оның 
істен шығуына шыққан күтілетін шығындар шегерілгеннен кейін 
кәсіпорын алады деп күтіліп отырған таза сома.

Әділ цүн -  бүл осындай операңияны жасағысы келетін, жақ- 
сы хабардар, тәуелсіз тараптардың арасында актив айырбасталуы 
мүмкін сома.

Баланстыц цүн -  бұл негізгі қүралдардың барлық жи- 
нақталған амортизациясының жэне құнсызданудан болған жи- 
нақталған залалдардың сомасы шегерілгеннен кейін баланста 
танылатын сомасы.

Қүнсызданудан болган залал -  бүл активтің баланстық құны- 
ның оның ©телетін сомасынан асып түсуі.

Активтіц өтелетін сомасы — оны болашақта да пайдалану- 
ды көздейтін активтің үйым үшін қүны мен оны сататын жағдайда 
алынатын соманың ең жоғарысы.

Негізгі құралдарды есепке алу үшін бухгалтерлік есеп шотта- 
рының үлгілік жоспарында 2410 «Негізгі құралдар» активті инвен- 
тарлық шоты қарастырылған.

Осы шоттың дебетінде негізгі қүралдардың түсуі, есептік 
мерзімдегі бастапқы жэне соңғы қалдықтарының сомасы, ал кре- 
дитінде олардың шыгарылуы бейнеленеді.

Бухгалтерлік есепте негізгі қүралдар бүтіндей теңгеге айнал- 
дырылған сомада эрбір инвентарлық объект бойынша корсетіледі. 
Инвентарлыц объект деп -  өзінің құрамына кіретін, яғни озіне 
тиісті жабдықтары мен саймандарымен сатылып алынған, орна- 
туды керек етпейтін жабдықтарды, салынып біткен жеке құрылы- 
старды, оздерінің құрылымы бойынша жекелеген немесе бірік- 
тірілген бір зат болып саналып, белгілі бір қызметті атқаратын 
бұйымдарды айтады.

Әрбір инвентарлық объектіге олардың түсуі бойынша рет- 
тік-сериялық жүйеде белгілі бір инвентарлық номер беріледі, ол 
номер бұл объектіде барлық пайдалану, қорда тұру немесе сақтау- 
да болу мерзімінде сақталады.
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Н егізгі құралдардың келіп түсуінің  
есебі

Негізгі қүралдардың қозгалысы негізгі қүралдардың түсуі, 
ішкі орын ауыстыруы және істен шығарылу бойынша жасалатын 
шаруашылық операцияларды жүзеге асырумен байланысты.

Негізгі қүралдар үйымга келесідей жагдашарда түсуі мүмкін:
-  өндірістік және түрғын ғимараттарын, қүрылыстарды, ет- 

кізгіш қүрылғыларды соғу;
-  машина, қүрал-жабдықтар, көлік қүралдары жэне басқа не- 

гізгі қүралдарды ақшаға сатып алу;
-  өз күшімен инвентарь, қүрал-жабдықтар, жиһаздар 

дайындау;
-  басқа субъектілер мен жеке түлғалардан қайтарымсыз түр- 

де келіп түсу;
-  объектілердің қаржылық жалы нәтижесінде (меншік 

қүқығы өткеннен кейін) келуі;
-  жаргылық капиталға салым ретінде және басқалары.
Келіп түсетін негізгі қүралдарды үйымның басшысы тағай-

ындаған комиссия қабылдап алады. Негізгі қүралдар объектілерін 
пайдалануға енгізуді есептегенде, сонымен қатар басқа үйымға 
негізгі қүралдарды сату, беру кезінде есеп жүргізу үшін «¥зақ 
мерзімді активтерді қабылдап алу-беру актісін» (¥МА-1 нысанын- 
дағы) қолданылады. Акт эрбір жеке объект немес объектінің ком- 
понентіне екі данада жасалынады. Актіде объектінің атауы, оның 
қысқаша сипаттамасы, бастапқы қүны және басқа да ақпараттар 
көрсетіледі. Актіге техникалық қүжат тіркеледі. Комиссия мүше- 
лерінің қолымен расталған және үйымның басшысымен бекітілген 
қабылдау-тапсыру актісі бухгалтерияға тапсырылады.

Негізгі қүралдар объектілерінің тобын (компонентін) пайда- 
лануға енгізуді есептегенде, сонымен қатар басқа үйымға негізгі 
құралдарды сату, беру кезінде есеп жүргізу үшін де негізгі қүралдар 
объектілерінің тобын қабылдау-тапсыру актісі қолданылады. Қү-



жатты рәсімдеу тәртібі «¥зақ мерзімді активтерді қабылдап алу-бе- 
ру актісін» (¥МА-1 нысанындағы) рәсімдеумен ұқсас болады.

Негізгі құралдардың объектілерін немесе объектілерінің то- 
бын ұйымның бір құрылымдық болімшесінен екіншісіне ішкі орын 
ауыстыруды жэне негізгі құралдардың объектілерін немесе объек- 
тілерінің тобын қоймадан (қордан) пайдалануға беруді рәсімдеу 
ұшін негізгі кұралдарды ішкі орын ауыстыру накладнойы қолда- 
нылады. Жүкқұжат екі данада үйымның тапсырушы-құрылымдық 
бөлімшесінің жұмысшысы толтырады. Бірінші данасы қабылдап 
алушы мен тапсырушының қолхаттарымен бухгалтерлік қызметке 
беріледі, екіншісі ұйымның тапсырушы-күрылымдық бөлімшесін- 
де қалады.

Жөндеуден, қайта құрудан (жаңартудан) шыққан негізгі құрал- 
дарды (негізгі құралдардың компоненттерін) қабылдап-тапсыруды 
рәсімдеу үшін жөнделген, қайта қүрылған (жаңартылған) негізгі 
күралдарды қабылдау- тапсыру актісі қолданылады. Акт екі да- 
нада жасалынады, мұнда жеке кәсіпкер немесе тапсырыс беруші 
үйымның материалды жауапты тұлғасының жэне жөндеу, қайта 
күру (жаңарту) жасаған орындаушы үйымның екілінің қолдары 
болады. Осы негізгі қүралдың техникалық паспортына, күрделі 
жөндеу, қайта қүрумен (жаңарту) байланысты объектінің сипат- 
тамасына қажетті озгерістер енгізілуі керек. Актіге бас бухгалтер 
қол қояды жэне жеке кәсіпкер немесе тапсырыс беруші үйымның 
басшысымен бекітіледі.

Кәсіпорынның бухгалтериясында негізгі құралдың инвентар- 
лық объектілері бойынша есебі бір дана етіп толтырылатын Инвен- 
тарлық карточкаларда жүргізіледі. Үлгі бір данада негізгі құрал- 
дар объектілері бойынша орын ауыстыру, қайта құру, жабдықтау, 
жаңашаландыру, күрделі жендеу жэне есептен шығаруды есепке 
алу қүжаттарының негізінде толтырылады. Инвентарлық карточ- 
када негізгі құралдар объектілерінің негізгі сандық жэне сапалық 
керсеткіштері, сонымен қатар оған қатысты маңызды әзгертулер 
мен қайта құрулар мазмұндалады. Бүл құжат негізгі құралдардың 
талдамалық есебінің негізгі тіркелімі болып табылады. Негізгі 
құралдардың келіп түсу есебі бойынша мысал қарастырайық.
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Негізгі цұралды ақшага алу (сатып алу). Мысалыға, «Алтьін 
Ғасыр» АҚ  темір кесетін станокты 587900 тецге қүны боііынша 
алды. Қосылган қүн салыгыныц сомасы 12% — 70548 тецге. №3 
автобазаныц теміркесуші станокты жеткізгені үшін 20720 тец- 
ге сомада шоты акцептелінді (ҚҚС сомасынсыз). Темір кесетін 
станокты басқа кәсіпорын 44800 тецгеге (ҚҚС сомасынсыз) ор- 
натты.

Алынған неғізғі құралға, оны жеткізгені және орнатқаны үшін 
жабдықтаушылар мен мердігерлерге төлем ағымдық шоттан жаса- 
лынды.

Актив ретінде танылуы мүмкін негізгі қүралдар объектісі ең 
алғаш өзіндік қүны бойынша өлшенуге тиісті.

Негізгі қүралдар объектісінің өзіндік қүнына сатып алу баға- 
сы, оның ішінде импорттық алым, сатып алуға байланысты орны 
толтырылмайтын салықтар, сондай-ақ активті белгелі бір мақсатқа 
пайдалану үшін оны жүмыс істейтін жағдайға жеткізуге байланыс- 
ты тікелей шығындар кіреді; сатып алу бағасын анықтау кезінде 
кез келген сауда жеңілдіктері алынып тасталынады.

Тікелей шыгындарга төмендегі шыгындар жатады:
а) алаңды (қүрылыс жүргізуге арналған участокті) дайындау 

шығындары;
э) тасымалдау жэне түсірумен байланысты бастапқы шығындар;
б) орнатуға байланысты шығындар;
в) архитекторлардың жэне инженерлердің жүмыстары сияқты 

кәсіби қызмет көрсетудің қүны.
Кэсіпорынның өзінде шығарылған (жасалынған) негізгі қүрал- 

дардың қүны активтерді сатып алу кезіндегі принциптердің не- 
гізінде анықталады. Егер кәсіпорын тура сондай активтерді өзінің 
шаруашылық қызметі барысында сатып-өткізу үшін өндіретін бол- 
са, онда активтің құны, әдетте, оның өзіндік қүнына тең болады. 
Сөйтіп, кез-келген ішкі таза табыс (пайда) ондай негізгі қүралдар- 
дың қүны есептеу кезінде есепке алынбайды.

Осылайша, темір кесуші станоктың бастапқы қүны 653420 
теңге (587900+20720+44800). Теміркесуші станоктың бастапқы 
күнына ҚҚС сомасы қосылмайды.



Жоғарыда корсетілген операцияларды шоттарда бейнелеу 8.2 
кестеде көрсетілген.
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8.2-кесте -  Негізгі қүралдарды алу бойынша операциялардың бухгалтерлік 
есеп шоттарында бейнелеиуі

№ Операцияның мазмұны Сомасы,
теңге

Шоттар коррес- 
понденциясы

Дт Кт

1 Темір кесетін станок сатып алу қүны бой- 
ынша кіріске алынды 587 900 2410 3310

2 Алынган станок бойынша ҚҚС сомасы 
бейнеленеді 70 548 1420 3310

3 Қүралды жеткізгені үшін автобазаның 
шоты акцептелінді 20 720 2410 3310

4 Автобаза үшін ҚҚС сомасы бейнеленеді 2 486 1420 3310
5 Қүралды орнату бойынша басқа 

үйымның қызметінің қүны 44 800 2410 3310
6 Орнату бойынша қызметке ҚҚС сомасы 

бейнеленеді 5 376 1420 3310
7 Жабдықтаушыларға толем жасалынды

(587900+70548+20720+2486+
44800+5376)

731 830 3310 1030

Кәсіпорындагы есепке алынган негізгі цүралдардың өзіндік 
(бастащы) цүндар текмына жагдайларда гана өзгертіледі:

а) негізгі құралдардың пайдалы қызмет атқаратын мерзімін 
ү.зартатындай немесе қысқартатындай оның жалпы жағдайына 
әсер ететін қосымша күрделі қаржы жүмсағанда (кеңейткенде, 
жаңартқанда т.б.) немесе ішінара бүзғанда, жойғанда жэне бөл- 
шектегенде;

ә) негізгі қүралдарды қайта бағалағанда.
Негізгі цүралдарды өз күшімен түргызу (ссілу) жолымен алу. 

Ғимаратты, қүрылысты жэне өткізгіш қүрылғыны түрғызуды 
(қүрылыс) компания өзі жасайды немесе басқа үйымға тапсырыс 
береді. 16 БЕХС активтерді алу кезінде қолданылатын қағидалар- 
дың негізінде компания өзі түрғызған негізгі қүралдардың қүнын 
анықтайды.
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М ы салы ға, «Шапагат» ЖШ С өз күшімен 1 жыл 5 ай агы- 
мында кеңсе гимаратын түргызды. Объектінің цүрылысыиа 
3560570 теңге сомасында қүрылыс материалдары шыгындалды, 
цүрылысшыларга еңбекацы есепт елінді-2670000 теңге, цүрылыс- 
ишлардың еңбекацысынан әлеуметтік сальіц сомасы -  293700 
теңге және әлеуметтік сацтандыру аударымдары — 133500 тең- 
ге. Объектінің цүрылысы бойынша үстеме шыгындар сомасы 
1456000 теңгені цүрады. Қүрылыс аяцтсшган соң объект комис- 
сия шешімі негізінде пайдалануга цабылданды.

Негізгі құралдарды тұрғызу бойынша шығындар 2930 -  
«Аяқталмаған қүрылыс» шотында бейнеленеді. Бүл шотта 
қүрылыс мерзімі ағымында тікелей материалдық шығындар, тіке- 
лей еңбек шығындары жэне үстеме шығыстары есепке алынады. 
Қүрылыс біткенге дейін объект негізгі қүрал ретінде есепке алын- 
байды, өйткені ол элі жүмыс жағдайында емес. Қүрылыс біткеннен 
кейін жэне пайдалануға енген соң объект негізгі қүралдар шотына 
ауыстырылады жэне тозу есептеуге жатады. Қүрылыс нәтижесінде 
кіріске алынған негізгі қүралдар бойынша операцияларды бейне- 
леуді қарастырайық (8.3-кесте).

8.3-кесте — Негізгі құралдар құрылыс нәтижесінде кіріске алу

№ Операцияның мазмұны Сомасы,
теңге

Шоттар коррес- 
понденциясы
Дт Кт

1 Құрылыс материалдары кеңсенің 
құрылысына есептеп шығарылды 3 560 570 2930 1310

2 Құрылысшыларға есептелінген еңбекақы 
құрылыс шығындарына апарылды 2 670 000 2930 3350

3 Әлеуметтік салықтың есептелген сомасы 293 700 2930 3150
4 Әлеуметтік сақтандыру бойынша аударым- 

дарға есептелген сома 133 500 2930 3210
5 Құрылыстың шығындарына үстеме шығын- 

дары есептен шығарылды 1 456 000 2930 8410
6 Қүрылыс біткеннен кейін объект 

пайдалануға қабылданды 
(3 560570+2670000+293700+13 3500+1456 
000)

8 113 770 2410 2930

11 - 3/37-17



Түскен объектіні бухгалтерлік қызмет материалдық -  жауапты 
түлғаға бекітеді, инвентарлық карточка ашады, инвентарлық но- 
мер береді және «Негізгі қүралдардың инвентарлық тізіміне» ен- 
гізеді.

Негізгі цуралдардың өтеусіз түрде түсуі. Сыйға (өтеусіз) 
алынған негізгі қүралдар әділетті қүны бойынша бағаланады, 
ол қүн эксперттік жолмен немесе беру қүжаттарының негізін- 
де анықталады. Келіп түсу 2410 -  «Негізгі қүралдар» шотының 
дебетінде бейнеленеді, ол 6220 -  «Өтеусіз алынған активтерден 
алынған кірістер» шотымен корреспонденңияланады.

Н егізгі құралдардың тозуының есебі 
ж әне амортизация есептеу әдістері

Негізгі қүралдардың барлық түрі шаруашылық үдерісіне қа- 
тыса отырып, бірте-бірте тозады. Тозу дегеніміз -  негізгі қүралдар- 
дың табиғи және сапалық сипатын жоғалтуы.

Негізгі қүралдардың тозуын табиғи жэне сапалық тозу деп екі- 
ге бөледі.

Негізгі қүралдардың табиғи тозуы материалдық жағынан то- 
зуы болып табылады. Жүмыс үдерісінде машиналар мен қүралдар- 
дың жеке белшектері қажалады. Үйлер мен қүрылыстар тозығы 
жетіп қүлауға айналады. Негізгі қүралдардың табиғи тозуы олар- 
дың барынша көп пайдалануға ғана байланысты емес, сонымен 
қатар басқа табиғи факторлардың есерінен де болады.

Негізгі қүралдардың сапалық тозуы машиналар мен қүралдар- 
дың толық табиғи тозыгы жетпей-ақ күнсызданып, өндіріс үдерісі- 
нен шығып қалатындығы болып табылады. Бүл ең алдымен техни- 
калық прогресстің нәтижесі.

Негізгі қүралдар объектісінің тозған бөлігінің сөмасы өның 
тиімді пайдалану мерзімі ішінде жүйелі түрде есептен шыға- 
рылуға тиісті.

Негізгі куралдардыц тиімді пайдстану мерзімі дегеніміз -  ак- 
тив кәсіпорында пайдаланылады деп күтілетін уақыт кезеңі не бол-

162 < >  Туризмдегі бухгалтерлік есеп



8-тарау. Ұзақ мерзімді активтердің есебі < >  163

маса активтің көмегімен алынады деп болжанып отырған өнімнің 
немесе сол сияқты заттардың мөлшері.

Негізгі құралдар объектісінің тиімді пайдалану мерзімі кезең 
сайын қайта қаралып отыруға тиісті және де егер болжамдардың 
бүрынғы бағалаулардан елеулі айырмашылығы болса, ағымдағы 
және алдағы кезеңдерде тозуға жасалынатын аударым сомасы тү- 
зетілуге тиісті.

Негізгі қүралдар объектісінің амортизаңияланатын қүны оны 
пайдалы пайдалану мерзімінің ішінде жүйелі түрде белінуге тиіс. 
Негізгі қүралдардың амортизациясын есептеудің пайдаланыла- 
тын эдісі активтен болатын экономикалық пайдаларды түтыну 
қүрылымын көрсетуге тиіс. Әрбір кезең үшін амортизациялық ау- 
дарымдар, егер олар басқа активтің баланстық қүнына кірмейтін 
болса ғана, шығыс ретінде танылуға тиіс.

Амортизацияны есептеудің томендегі әдістері қолданылады:
1. Негізгі цүралдардың цүнын бірцалътты (түзу сызыцты) 

есептен шыгару әдісі. Бүл эдіс негізгі қүралдардың тозуы тек оның 
қызмет ету мерзімінің үзықтығына байланысты деген пайымдауға 
негізделген. Әрбір мерзім (жыл) үшін амортизациялық жарна со- 
масы амортизацияланушы қүнды объектіні пайдалану мерзіміне 
бөлу арқылы есептелінеді.

М ы салы , «Гамма» фирмасы ФС-2450 станогын алды, баста- 
пцы цүны 352000 теңге. Пайдалы цызмет ету мерзімі 5 эісыл. 
Қолдану мерзімінің соңында станоктың жойылу цүны 15000 тең- 
гені цүрайды. Осы берілгендердіц нәтижесінде амортизацияның 
жылдыц сомасы келесідей үлгіде аныцталады:

352000 тенге -  15000 тенге = 67400 тецге 
5 жыл

Қүнды бірқалыпты (түзу сызықты) есептен шығару әдісі не- 
гізгі қүралдар объектісін пайдаланудан алынатын табыс оны пай- 
далану мерзімі ішіндегі эр кезеңде бірдей болады, яғни объектінің 
қалған пайдалылығының кемуі бірқалыпты жүреді деп болжанған 
жағдайда қолданылады.



2. Амортизацияны орындалган жүмыстардыц көлеміне про- 
порционалдьі түрде есептеу әдісі (өндірістік тәсіл). Бүл эдіс не- 
гізгі қүралдардың тозуы тек пайдалану нәтижесі болып табыла- 
ды және оның есептеу үдерісінде уақыт бөліктері ешқандай рөл 
атқармайды деген пайымдауга негізделген. Амортизациялық ау- 
дарымдар объект пайдаланылған кезеңде гана анықталады, ягни 
амортизация сомасы мен ендірістік қуат арасында тура багыныс- 
тылық болады. Бүл ретте амортизацияны анықтау үшін қызмет ету 
мерзімінің маңызы жөқ. Өндірістік қуат өнім шығару бірлігімен, 
пайдалану сағатымен, жүру бірлігімен жэне т.б. көрсетілуі мүмкін. 
Активтің амөртизацияланатын сомасы жойылу қүнына жеткенге 
дейін жыл сайын өндірістік қуаттың көрсеткішіне тура тепе-тең 
кемиді. Амортизация есептеудің бүл тәсілі пайдалану мерзімі кебі- 
несе техннкалық көрсеткіштерге немесе үйымның шаруашылық 
қызметіндегі өзгерістерге байланысты шектеулі болған жағдай- 
ларда қолайлы.

Мысалы, көшіру техникасының бастапқы қүны 150000 
теңге, ол техникалық қүжаты бойынша 500000 кешірме жасауға 
қабілетті.

Наурыз айында 15000 көшірме жасалынды, сэуір айында 
25000 көшірме жасалынды, мамыр айында көшірме жасалған жөқ, 
маусым айында 22500 кешірме жасалынды.

Алдымен бір бірлік (мөлшер) үшін тозу сомасы аныцталады:
150 000 теңге / 500000 көшірме = 0,30 теңге/көшірме
Амортизацияныц нацты сомасы цүрайды:
-  наурыз айында 15000 көшірме х 0,30 теңге = 4500 теңге;
-  сәуір айында 25000 көшірме х 0,30 теңге = 7500 теңге;
-  мамыр айында аударым жасалмайды -  0 теңге;
-  маусым айында 22500 кешірме х 0,30 теңге = 6750 теңге
Әндірістік тәсілді таңдап алған кезде мынаны ескеру керек.

Өбъектінің өндірістік қуатын пайдалануға байланысты амөртиза- 
ция мөлшерінің жылдан-жылға күрт өзгеруі амортизацияның өз- 
геру бағдары туралы анық түсінік бермейді жэне өзіндік қүн мен 
қаржы нәтижесін анықтауға тиісті ықпал етеді.

3. Негізгі цүралдардыц цүнын жеделдетіп есептен шыгару 
(кеми беретін цалдыц) әдісі. Бүл эдіс өндірістік мақсатта пайда-
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ланылатын негізгі құрадардың көптеген түрлері пайдаланудың 
алгашқы жылдарында тнімдірек жұмыс іетейді немесе жоғарғы 
өнімділік қабілетін көрсетеді деген пайымдауға негізделген. Бұдан 
баеқа, технологияның жетілу жағдайында құрал-жабдық мораль- 
дық жағынан тез ескіреді. Сондықтаи өндіріске ғылыми-техника- 
лық жетістіктерді енгізуді жылдамдату жэне негізгі құралдарды 
жаңартуға мүдделілікті арттыру үшін қаржылық жағдай туғызу 
мақсатында үйымдар амор-тизацияны есептеудің осы тәсілін қол- 
дануына болады.

Кеми беретін қалдық эдісі кезінде түзу сызықты эдіс кезінде 
қолданылатын амортизация нормасы екі еселенеді жэне эрқашан 
тек қалдық қүнға ғана қолданылады. Бүл ретте амортизация со- 
масы жылдан-жылға кеми береді, әрі ол алғашқы жылдары едәуір 
жоғары болады. Амортизация сомасы қалдық қүнды жойылу қү- 
нына дейін кемітуге қажетті мөлшерге дейін шектелген соңғы 
жылдан басқа кезде болжанып отырған жойылу қүны амортизаци- 
яны есептеу кезінде есепке алынбайды.

Әдісті, жоғарыда келтірілген «Гамма» фирмасының мысалын- 
да қарастырайық.

Амортизацияиы есептеу келесідей үлгіде жүргізіледі:
1. Бірқальтпты (түзу сызықты) есептеу әдісімен амортизация- 

ның мөлшері анықталады:
-  352000 теңге / 5 жыл = 70400 теңге -  төзудың жылдық сө- 

масы
-  (70400 теңге : 352 000 теңге) х 100%=20%
-  немесе
-  100% / 5 жыл =20% -  амөртизацияның жылдық мөлшері
2. Амортизацияның белгіленген мөлшері анықталады: 20%) х

2 = 40%
3. Амортизация есептелінеді.



166 < >  Туризмдегі бухгалтерлік есеп

8.4-кесте -  Азайып отыратын қалдық әдісі бойынша амортизация есептеу

Жылдар Бастапқы 
қутіы. тг

Амортизацияиың 
жылдық сомасы, 

тг

Жинақталған
тозу Қалдьіқ қүны

Алу
мерзімі 352000 352 000

1 352000 352000x40% = 
140800

140800 352000-140800=
211200

2 352000 211200x40% = 
84480

140800 + 84480 = 
225 280

211200-84480 = 
126720

3 352000 126720x40% = 
50688

225 280 + 50688 
= 275 968

126720-50688
=76032

4 352000 76032 х 40% = 
30413

275 968 + 30413 
= 306 381

76032-30413 = 
45619

5 352000 45619- 15000= 
30619

306381 +30619 = 
33700

45619-30619 = 
15000

Пайдалы қызмет ету мерзімінің соңында амортнзациялан- 
байтын сома қалады (біздің мысалымызда 15000 теңге), ол негізгі 
қуралдың жойылу құнын қурайды.

Негізгі цүралдардың амортизацшсын шогырландыру үшін 
2420 — «Негізгі щүралдарбың амортизациясы» шоты қолданыла- 
ды. Бүл шот контрактивті, реттеуші шот болып табылады, 
кредиті бойыниіа келесі шоттармен корреспондені(иялану арқылы 
негізгі қүралдардың амортизациясының есептелген сомасы бейне- 
ленеді:

-  8410 -  «Үстеме шыгындар», егер негізгі құралдар өндіріс 
үдерісінде қолданылса;

-  7210 -  «Әкімшілік шыгыстар», егер негізгі күралдар 
экімшілік мақсатта пайдаланылса;

-  7110 -  «Өнімдерді еткізу мен қызметтерді көрсету бойын- 
ша шыгыстар», егер негізгі қүралдар өнім, жүмыс және қызметті 
өткізу үдерісінде қолданылса.

2420 «Негізгі қүралдардың амортизациясы» шотының де- 
бетінде 2410 «Негізгі қүралдар» шотымен корреспонденциялану 
арқылы іске аспай қалган негізгі қүралдар бойынша есептелген 
тозу сомасын есептен шыгару бейнеленеді.
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8.5-кесте — Негізгі құралдардың амортизациясын есептеу бойынша 
шоттардың үлгілік корреспонденциясы

№ Операцияның мазмұны
ІПоттар коррес- 

понденциясы
Дт Кт

1 Негізгі немесе көмекші өндірісте қолданылатын 
негізгі құралдарга амортизаңия есептелінді

8410 2420

2 Тауарды (жұмысты, қызметті) өткізу үдерісінде қол- 
данылатын негізгі құралдарга амортизация есептелінді

7110 2420

3 Әкімшілік мақсатта қолданылатын негізгі құралдарға 
амортизация есептелінді

7210 2420

4 Операциялық жалға берілген негізгі құралдарға амор- 
тизация есептелінді

7450 2420

5 Шаруашылық эдіспен жүзеге асырылатын құрылысқа 
тиесілі негізгі құралдарға амортизация есептелінді

2930 2420

Қайтадан пайдалануға енгізілген негізгі құралдарға амор- 
тизация ееептеу енгізілген айдан кейінгі айдың бірінші күнінен 
басталады, ал істен шығарылған негізгі қүралдарға амортизация 
есептеу істен шыққан айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап 
тоқтатылады.

Негізгі қүралдардың мынандай түрлері бойынша амортиза- 
ция есептелінбейді: жер, кітапхана қорлары, фильм қорлары, ар- 
хитектура және өнер ескерткіштері, музейлік қүндылықтар, өнім 
беретін малдар, жалпы мақсатта пайдаланылатын көлік жолдары. 
Сонымен қатар, амортизациялық аударым жацарту және техника- 
лық қайта қүру жүмыстарын жүргізген кезде, сондай-ақ, негізгі 
қүралдарды уақытша тоқтатып қойған мерзімде есептелінбейді.

8.4. Н егізгі қүралдардың істен  
шығуының есебі

Негізгі қүралдар кәсіпорыннан мынадай жагдайларда есеп- 
тен шыгуы мүмкін:

1) тозығы жетіп, іске жарамай қалған негізгі қүралдарды есеп- 
тен шығару;



2) жарғылық капиталға қосқан үлес ретінде басқа кәсіпорын- 
дарға беру;

3) үзақ мерзімғе жалға беру;
4) басқа заңды жэне жеке түгтғаларға сыйға тарту;
5) әр түрлі апаттардан (су тасқыны, өрт, жер сілкіну) шеккен 

зиян;
6) үрлану немесе жогалту нәтижесінде болған жетіспеушілік;
7) өндіріске қажеті жоқ қүрал-жабдықтарды сату және тағы 

басқалар.
Неғізғі қүралдарды есептен шығару қалдық қүны бойынша 

жүзеғе асырылады, сонымен қатар істен шығу сәтіне жинақталған 
тозу сомасы да есептен шығарылады.

Неғізғі қүралдарды өткізу, қайтарымсыз түрде беру, шығынға 
жіберу жэне бөлшектеу бойынша шығыстар 7410 -  «Активтердің 
істен шығуы бойынша шығыстар» шотында есепке алынады. Не- 
гізгі қүралдарды істен шығарумен байланысты кірістер 6210 -  «Ак- 
тивтерді істен шығарудан түскен кіріетер» шотында бейнеленеді.

Негізгі қүралдарды істен шығарудың мысалдарын қарасты- 
райық.

Табиги және сапалъщ тозулары боііынша негізгі цүралдарды 
есептен шыгару. Тозығы жеткен негізгі қүралдардың инвентарлық 
объектілерін жою бүл объектіні ары қарай пайдалануға болмайтын- 
дықтан жасалынады жэне оны комиссия қүжат түрінде растайды. 
Мысалы, бастапқы қүны 350000 теңге түратын жабдық жарамсы- 
здығы мен тозуына байланысты жойылуға жатады. Істен шығару 
кезіндегі жинақталған тозу сомасы 331500 теңгені қүрайды. Осы 
негізгі қүралдың істен шығуы келесідей бухгалтерлік есептің шот- 
тарында көрініс табады (8.6-кесте).

Негізгі қүралдардың жойылуын комиссия негізгі қүралдардың 
жойылуы туралы актімен рәсімдейді.

Өндіріске қажеті жоц цүрал-жабдъщтарды сату. Артық, 
яғни қолданылмайтын негізгі қүралдар басқа заңды жэне жеке 
түлғаларға сатылуы мүмкін. Негізгі қүралдарды сату әділетті 
келісімдік күны бойынша жүзеге асады.
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8.6-кесте -Жарамсыздығы (тозуы) бойынша негізгі құралдардың істен
шығуы

№ Операцияның мазмұны Сомасы,
теңге

Шоттар коррес- 
понденңиясы
Дт Кт

1 Негізгі құралдарды есептен шыгару 
актісінің негізінде пайдалануға 
жарамсыз жабдық қалдық құны 
бойынша есептен шығарылды 
(350000-331500) 18 500 7410 2410

2 Жабдық бойынша жинақталған тозу 
сомасын есептен шығару 331 500 2420 2410

3 Есептік мерзім соңында шығыстар 
қорытынды кірісті азайтуға 
жатқызылды 18 500 5610 7410

М ы салы , бастапқы құны 1950000 теңге болатын қолданыл- 
майтын өндірістік жабдықты сату туралы шешім қабылданды. 
Жабдықты сату кезіндегі жинақталған тозу сомасы -  560300 тең- 
ге. Жасалған келісімшартқа сәйкес сатылу құны 1800000 теңгені 
құрайды. Берілген объектіні сату бухгалтерлік есептің шоттарын- 
да келесідей көрініс табады (8.7 кесте).

8.7-кесте - Негізгі қүралдардың сату нэтижесінде істен шығуы

№ Операцияның мазмұны Сомасы,
теңге

Шоттар коррес- 
понденциясы

Дт Кт
1 2 3 4 5

1 Жабдықтың қалдық құнын есептен 
шығару (1950000-560300) 1389700 7410 2410

2 Жабдықты сатуға дейінгі есептелген 
тозу сомасын есептен шығару 560300 2420 2410

3 Сатылған жабдыққа төлем үшін сатып 
алушыға шот жіберу: 
сатылу құнына 
ҚҚС сомасына

1800000
216000 1210

6210
3130

4 Сатып алушыдан ақша келіп түсті 2016000 1030 1210
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8.7-кестенің жалгасы

5. Есептік мерзімнің соңында есептен 
шығарылады:

а кірістер қорытынды кірісті көбейтуге 1800000 6210 5610
ә шығыстар қорытынды кірісті азайтуга 1389700 5610 7410
6 Жабдықты сатудың нәтижесі

(1800000- 1389700) 410300 X X

Негізгі құралдар объектілерін баеқа ұйымдарға беру қабыл- 
дау-тапсыру актісімен рэсімделеді. Осы актінің негізінде негізгі 
құралдардың ннвентарлық тізімі мен инвентарлық карточкасына 
олардың істен шыққандығы туралы белгі қойылады.

Негізгі құралдардың істен шығуының нэтижесінде болған 
кірістер мен залалдар «Пайда мен залалдар туралы есептілікте» 
негізгі емес (операңиялық емес) қызметтен алынған кіріс (залал) 
ретінде бейнеленеді (8.7-кесте).

8.5 Материалдық емес активтер, 
олардың жіктелінуі жэне бағалау

¥йымның үзақ мерзімді активтерінің кұрамына материалдық 
емес активтер кіреді. Материалдъщ емес активтерге жататындар:

-  тауар белгілері;
-  титулдық жэне баспалық құқықгар;
-  лиңензиялар мен франшизалар;
-  авторлық құқықтар, патенттер жэне өнеркэсіп меншігіне 

басқа да құқықтар, пайдалану мен қызметке құқықтар;
-  ереже, формула, үлгі, сызба жэне тәжірибелік үлгілер;
-  жасау үдерісіндегі материалдық емес активтер.
Материалдық емес активтерді тиістілігі, тагайындалуы жэне

атқаратын қызметі бойынша жіктеуге болады.
Тиістілігі бойынша материалдъщ емес активтер келесідей 

сыныпталады:
-  өндіріспен байланысты (ноу-хоу, табиғи ресурстарды пай- 

далануға құқық);
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-  коммерциялық қызметпен байланыеты (тауар белгілері, са- 
удалық маркалар).

Тагайындапуы мен аіщаратын қызметі бойынша:
-  интеллектуалдық меншігі (патенттер, енеркәсіптік үлгілер, 

тауар белгілері);
-  жер ресурстарын қолдану құқықтары (жер асты байлықта- 

рын қолдануга құқық, жер асты байлықтары туралы геологиялық 
жэне басқа да ақпараттарға құқық);

-  бөліп қойган шыгындар (гылыми-ізденіс жэне тэжіри- 
белік-құрастырмалық жұмыстарга кеткен шығындар) топтарына 
жіктеледі.

Материалдық емес активтердің кейбір тұріне анықтама беріп 
кетейік.

Патенттер -  заңды танылған және тіркелген ерекше құқық, 
бұл қолданушы иесіне осы патентпен қамтылған затты, үдерісті 
немесе қызмет түрін қолдануға, сатуға жэне бақылауға мүмкіндік 
береді.

Ноу-хау -  эр түрлі ғылыми, техникалық, өндірістік, коммер- 
циялық немесе басқа да сипаттағы, іс жүзінде кәсіпорынның қыз- 
меттерінде қолданылатын, бірақ көпшіліктің игілігіне айналмаған 
білімдердің жиынтығы.

Саудальщ белгілер немесе сауда маркалары — бұл эр түрлі заң- 
ды тұлғалардың бірдей тауарлары мен қызметтерін бөліп көрсе- 
тетін белгі. Әдетте тауар белгісі өндірістік немесе кэсіпкерлік қыз- 
метті жүзеге асыратын заңды тұлғаның атына тіркеледі.

Франшиза—сгсгып алушы мен сатушының арасындағы келісім- 
шарт, бұл сатушының сатып алушыға тауар немесе қызметті сатуға 
рұқсаты. Франчайзға келесідей түсініктеме беруге болады: шағын 
тәуелсіз ұйым мен ірі шетелдік немеее отандық кәсіпорынның ара- 
сындағы қарым-қатынастық келісімшарт, мұнда ірі кәсіпорындар- 
дың шағын ұйымдарға өнім жэне қызметті жасап (өндіріп) және 
өзінің маркасын қолдану арқылы бәсекелестік нарықта анықталған 
тауардың және қызметтің түрін өткізуіне беретін ерекше құқығы.

38 «Материалдық емес активтер» ҚЕХС сэйкес материалдық 
емес активтердің ееебіндегі негізгі сұрақтардың бірі оларды баға-



лау болып табылады. Материапдыц емес активтерді багалаудъщ 
келесідей түрлері бар:

-  өзіндік құн (нақты немесе бастапқы құны);
-  баланстық құн;
-  жойылу құны;
-  эділ құны;
-  амортизацияланытын құн.
Материалдық емес активтердің бастапқы құнын олшеу олар- 

дың басқа жақтан алынғандығы немесе субъектінің өзі жасаған- 
дығына тәуелді.

38 «Материалдық емес активтер» ҚЕХС сәйкес олар тану 
кезінде бастапқы құны (өзіндік құн) бойынша бағаланады.

Аяынгап материалдьщ емес активтің бастапцы қүнына 
томендегілер кіреді:

-  сатып алу құны;
-  кедендік баждар;
-  қайтарылмайтын салықтар;
-  активті пайдалануға дайындағандағы тікелей шығындар.
Еғер материалдық емес активті ұйым өзі жасаса жэне оған кет-

кен шығындардың сомасын анықтау мүмкін болса, онда материал- 
дық емес активтер нақты өзіндік құнымен бағаланады.

Баланстъщ қүн -  бұл активтің бухгалтерлік баланста бейне- 
ленетін құны, баланста көрсетілетін сома, жинақталған амортиза- 
ция (амортизациялық аударымдар) сомасын жэне қүнсызданудан 
болған жинақталган залалды алып тастағанда шығады.

Активтіц әділ қүны -  операцияны жасауға тілек білдірген, 
жақсы хабардар, тәуелсіз екі жақтың арасында, активті ауысты- 
руға болатын сома.

Амортизациялық қүн -  бұл активтің езіндік құны немесе басқа 
өлшем, жойылу құнын алып тастағанда қаржылық есептілікте 
құнның орнында бейнеленеді.

Жойылу қүны -  бұл ұйымның мерзім соңында пайдалы қол- 
данудан кейін актив үшін аламыз деп күтетін таза сомасы, бүл 
сомадан оны істен шығару бойынша күтілетін шығындар алынып 
тасталынады.
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Материалдық емес активтердің есебі

Материалдық емес активтердің қозғалысы түсу, ішкі орын 
ауыстыру жэне істен шығару бойынша шаруашылық операциялар- 
ды жүзеге асырумен байланысты.

Материалдъщ емес активтердіц түсуініц келесідей капалда- 
рын бөліп көрсетуге болады:

— алу (сатып алу);
— үйымның жарғылық капиталына салым есебінде түсу;
— айырбастау шартында түсу;
— қайтарымсыз түрде түсу;
— бизнесті біріктіру нәтижесінде түсу;
— өзінің күшімен жасау.
Материалдық емес активтер объектілерін үйымның (жеке 

кәсіпкерлердің) қабылдап-тапсыруын қүжатпен рәсімдеу үшін 
«Үзақ мерзімді активтерді қабылдап алу-беру актісін» (¥МА-1 ны- 
санындағы) қолданылады. Актіде мате-риалдық емес активтің аты, 
оны беру немесе жасау уақыты, объектінің сипаттамасы, бастапқы 
қүны, амортизациясының мөлшері және басқа да қажетті мәлімет- 
тер көрсетіледі. Акт эрбір материалдық активтің объектісі үшін 
бір данадажасалынады. Егер бір күнтізбелік мерзімде жэне бірдей 
қүнға ие, бірнеше бір үлгілі объектілер түссе жалпы акт жасауға 
болады. Акт рәсімделгеннен кейін бухгалтерияға беріледі, мүнда 
осы актінің негізінде материалдық емес активтер есебінің инвен- 
тарлық карточкасы толтырылады.

Материалдық емес активтерді басқа субъектілерге берген 
(сатқан) кезде акт екі данадажасалынады: біреуі тапсырушы үшін, 
біреуі жеткізуші үшін.

Материалдьщ емес активтердіц нацты бары және цозгалы- 
сыныц есебі 2700 «Материалдьщ емес активтер» бөлімшесініц 
шоттарында жүргізіледі:

— 2710 «Гудвилл»;
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-  2720 «Гудвиллдың құнсыздануы»;
-  2730 «Өзге материалдық емес активтер»;
-  2740 «Өзге материалдық емес активтердің амортизациясы»;
-  2750 «Өзге материалдық емес активтердің қүнсыздан- 

уынан болатын шыгындар»
Материалдық емес активтердің қозгалысы бойынша операци- 

ялардың шоттар корреспонденциясын қарастырайық (8.8-кесте).

8.8-кесте -  Материалдық емес активтер қозғалысы ссебінің үлгілік шоттар
корреспонденциясы

№ Операцияның мазмұны
Шоттар коррес- 

пондеңциясы
Дт Кт

1 2 3 4
1 Материалдық емес активтерді есеп берілетін сомалар 

есебінен алу: 
сатып алу құнына

ҚҚС сомасына

2730

1420

1250

2 Материалдық емес активтерді жабдықтаушылардан 
алу:
сатып алу құнына 

ҚҚС сомасына

2730

1420

3310

3 Материалдық емес активтерді ұйымдар жэне жеке 
тұлгалардан отеусіз алу 2730 6220

4 Әділ немесе номиналды құны бойынша субсидия 
ретінде орындаушы органдардан өтеусіз алынган 
материалдық емес активтерді кіріске алу 2730 6230

5 Жаргылық капиталга салым ретінде салынған 
материалдық емес активтер 2730 5110

6 Оң гудвиллды бейнелеу 2710 3390

7 Материалдық емес активтерді істен шығару: 
баланстық құнына

жинақталған тозу сомасына

7410

2740

2730

8 Гудвиллды баланстық құны бойынша құнсыздану 
сомасына есептен шығару 2720 2730
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Қормтынды
Үйымның ұзақ мерзімді активтерінің қүрамында маңызды 

бөлікті негізгі қүралдар алады, өйткені олар негізгі өндірістік 
элеует болып табылады. Сонымен қатар, үзақ мерзімді активтер- 
ге материалдық емее активтер жатады. Олардың заттық қүрамы 
жоқ, бірақ өздерінің табиғаты бойынша үйымга үзақ мерзім не- 
месе үнемі кіріс экеліп отырады. Негізгі қүралдар мен матери- 
алдық емес активтердің есебін дүрыс жүргізуге үйымның жалпы 
қаржылық нәтижесі, сонымен қатар өндірілетін өнімнің өзіндік 
қүны тәуелді. Олардың есебін жүргізу бухгалтерлік есептің стан- 
дарттарына сәйкес болуы қажет.

Дәріс бойынша әдістемелік нүсқаулар
Берілген дэріс материалдарың толығымен игеру үшін мына- 

дай бірізділікті ескеру үсынылады:
1) глоесарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дэріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) ¥сынылған әдебиеттерді мүқият қарастырып, қажет кезде 

Интернет ресурстарында пайдалана отырып оқу материалын қо- 
сымша зерделеңіз. ¥зақ  мерзімді активтер үғымын түсініп, олар- 
дың топтастырылуын қарастырып шығу қажет. ¥ зақ  мерзімді ак- 
тивтер қүрамында ең көп бөлігі негізгі қүралдар болып табыла- 
ды, сонымен қатар оларға материалдық емес активтер де жатады. 
Негізгі қүралдар мен материалдық емес активтер есебінің негізгі 
мэселелері активтерді тану кездерін анықтау, олардың стандарг- 
тарға сэйкес эр түрлі қүндарын анықтау, үсынылған амортизаңия 
есептеу әдістерін дүрыс пайдалана білу болып табылады. Осыған 
орай, Халықаралық бухгалтерлік есептер стандаттарын зерттеп 
үғыну жэне туризм саласының ерекшеліктерін ескере отырып пай- 
далануға назар аудару талап етіледі.

4) білім алушылардың өз білімін бақылау сұрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың өз бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сұрақтарға жауап беріңіз.
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Баңылау сұрақтары:
1. Үзақ мерзімді активтердің құрамына кіретін активтер.
2. Негізгі құралдар түеініктемееі.
3. Негізгі қүралдардың жіктелуі.
4. Негізгі күралдарды бағалаудың түрлері.
5. Негізгі қүралдардың бастапқы қүнына кіретіндер.
6. Негізгі қүралдар турфирмаларға келіп түсуі.
7. Негізгі қүралдарды қатардан шығаратын операциялар.
8. Тозудің түрлері мен олардың сипаттамасы.
9. Негізгі қүралдар бойынша амортизация есептеудің эді- 

стері.
10.Туристік фирмаларда бухгалтерлік есептің стандарты 

үсынған амортизация есептеудің қолдануға тиімді әдістері.
11. Негізгі қүралдардың қозгалысын рэсімдеуде қолданыла- 

тын қүжаттар.
12.Материалдық емес активтердің түсінігін жэне сыныпта-

луы.
13.Есептің стандартына сай материалдық емес активтерді 

бағалаудың түрлері жэне оларға амортизация есептеудің эдістері.

Оқылган материалдарды бекіту үшін берілгеи тестілер:
1. Басца кәсіпорынга негізгі цүралдарды сатуды рәсімдейтін 

цүжаттар:
A) негізгі қүралдарды жою туралы акт;
B) басқа кәсіпорынға негізгі күралдарды беру туралы акт;
C) үзақ мерзімді активтерді қабылдап алу-беру актісі;
1)) көлік қүралдарын жою туралы акт;
Е) басқа кәсіпорынға негізгі күралдарды беру туралы жүкқүжат.
2.Негізгі цүралдарды кіріске алудыц негізгі алгашцы цүжатын:
A) үзақ мерзімді активтерді қабылдап алу-беру актісі (н.№ 

¥ М А -1);
B) үзақ мерзімді активтерді есепке алудың түгендеу карточка- 

сы (н.№ ¥М А-2);
C) негізгі қүралдардың ішкі орын ауыстыру жүкқүжаты 

(н.№ НҚ-8);
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Ә) ұзақ мерзімді активтерді істен шығару (есептен шығару) 
актісі (н.№ ҮМА-3);

Е) 12 журнал-ордер.
3.Негізгі цүралдарды баланс валютасына енгізілетін цүны:
A) баланстық;
B) жойылу;
C) бастапқы;
0 ) амортизациялық;
Е) ағымдық.
4.Негізгі цүралдарга амортизация есептеудіц әдісі:
A) азайып отыратын қалдық ;
B) ФИФО;
C) пайыздық;
13) үлестік қатысу;
Е) орташа қүндық.
5.Негізгі цүралдардыц тозуы:
A) неғізғі қүралдардың табиғи жэне сапалық сипаттамаларын 

жоғалту үдерісі;
B) неғізғі қүралдардың қайта бағалауға байланысты қүнының 

жоғарылау үдерісі;
C) неғізғі қүралдарға амортизация есептеу үдерісі;
0 )  негізгі қүралдардың қүнының бірте-бірте төмендеуі;
Е) негізгі қүралдардың қүнының бірте-бірте жоғарылауы.
7. Қызмет ету мерзімініц агымында активтіц амортизаци- 

ялыц цүнын жүйелік болу түрінде тозудыц цүндыц бейнеленуі:
A) амортизация;
B) тозу;
C) жал;
О) істен шыгару;
Е) негізгі қүралдарың қүнын біртіндеп төмендету пайызы.
8. Жылжымайтын мүлік, үйлер мен жабдыцтардыц өзіндік 

цүнына ецбейді:
A) сатып алу бағасы;
B) сауда жеңілдіктері;
C) импорттық баждар;
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О) сатып алуға салынатын өтелмейтін салықтар;
Е) активті жұмыс күйіне келтіру жөніндегі тікелей шығындар.
9.Материалдыц емес активтерге жататындар:
A) қоймадағы дайын өнім;
B) бағалы қағаздар бойынша дивиденттер;
C) үйымның қызметкерінің интеллектуалды сапасы;
Э) авторлық күқық;
Е) алынған тауарлар.
10.Үйымның материалдыц емес активтерінің цүрамында 

есептелінетіндер:
A) бағалы қагаздар;
B) бағалы қағаздар бойынша дивиденттер;
C) үйым қызметкерінің интеллектуалды сапасы;
О) үйым қызметкерінің іскерлік еапасы;
Е) іскерлік атақ.

Тэжірибелік сабацта талқылаиатып сүрақтар:
1. ¥зақ  мерзімді активтер түсінігі жэне олардың қүрамы.
2. Негізгі қүралдар түсінігі, оларды жіктеу жэне бағалау.
3. Негізгі күралдардың келіп түсуінің есебі.
4. Негізгі қүралдардың тозуының есебі жэне амортизаңия 

есептеу әдістері.
5. Негізгі қүралдардың істен шығуының есебі.
6. Материалдық емес активтер түсінігі, олардың жіктелінуі 

және бағалау.
7. Материалдық емес активтердің есебі.

Білім алушы білуі тиіс:
— Дәрісте берілген сүрақтар көлеміндегі материалды;
— ¥ зақ  мерзімді активтер, негізгі күралдар мен материалдық 

емес активтер түсінігін;
— Негізгі қүралдармен материалдық емес активтердің баста- 

пқы қүнын анықтауды, олардың бастапқы есебін;
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Білім алушы меңгеруі тиіс:
1. Негізгі құралдармен материалдық емес активтер таңылуын 

жэне бағалау әдістерін ескеруді;
2. Негізгі құралдармен материалдық емес актитердің аморти- 

зациясын есептеу эдістерін пайдалануды;
3. ¥зақ  мерзімді активтер есебін жүргізу тэртібін.

Әдістемелік нұсқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  студенттердің өз білімін бақылау сүрақтарына жэне 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  студент нені білуі және менгеруі керекгігін естен шығар- 
маңыз.

Білім алушылардыц оқытушының жетекіиілігімен орында- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен әдістемелік нұсқаулар:

8.1-есеп. Үзақ мерзімді активтерді есепке алу
Есептің мақсаты: ¥зақ  мерзімді активтер түсінігі мен олар- 

дың қүрамын меңгеру.
Тапсырма: Төменде берілген активтерден үзақ мерзімді ак- 

тивтерге жататындарды таңдап алыңыз:
1. Жабдықтаушылардан сатып алынған материалдық қүн- 

дылықтар;
2. Жер телімдері;
3. Қүрылыс материалдары;
4. Трансформаторлық станция ғимараты;
5. Ақша қаражаттары;
6. Авторлық қүқық;
7. Лицензиялық келісім;
8. Алынуға тиісті шоттар;
9. Өндірістік цех ғимараты;
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10. Кеңсе орындықтары;
11. Биологиялық активтер;
12. Сатуға арналған негізгі қүралдар;
13. Аяқталмаған қүрылыс;
14. Жалға берілген сауда-саттық ғимараты;
15. Кемелер;
16. Қораптар мен жәшіктер;
17. Шаруашылық қүрал-саймандар;
18. Кітап сөрелері;
19. Табиғи ресурстарды пайдалану күқықтары;
20. Ноу-хау;
21. Автокөлікке арналған жанармай;
22. Сауда қүрал-жабдықтары.

Білім алушылардыц өз бетінше орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен әдістемелік нүсқаулар:

8.2-есеп. Үзақ мерзімді активтерді есепке алу
Есептің мақсаты: Үзақ мерзімді активтер қүндары және 

оларға кіретін шығындарды меңгеру.
Тапсырма: Негізгі қүралдардың бастапқы қүнына кіруге жа- 

татын баптарды атаңыз:
1. Жер телімін рәсімдеу үшін заңгердің көрсетілген қызметі;
2. Жабдықтаушылардан материалдық қүндылықтарды жеткі- 

зу бойынша шығыстар;
3. Жедел төлем үшін берілген үзақ мерзімді активтер бойын- 

ша сатушылар үсынылған жеңілдіктер;
4. Есептен шығарылған жарамсыз ғимараттың қүны;
5. Негізгі өндірістік жүмысшылардың еңбекақысы;
6. Тауарларды сатып-өткізу бойынша жарнамалық шығы- 

стар;
7. Қүрал-жабдықты тасымалдап жеткізу бойынша автобазаға 

төлем;
8. Автоколік сатып алу барысында брокерлердің көрсеткен 

қызметіне сыйақы;
9. Кеңсе ғимаратына есептелген амортизаңия сомасы;
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10. Құрал-жабдықты цехқа орналастыру бойынша сырт меке- 
мелердің қызметі;

11. Есептелген қосылған құн салығы.

Үсынылатьт әдебиеттер:
1. 16 ҚЕХС «Негізгі құралдар» - чутлмпі.іпіпііп.к/
2. «Бастапқы есеп құжаттарының нысандарын бекіту тура- 

лы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 20 
желтоқсанындағы № 562 бұйрығымен бекітілген (өзгерістер жэне 
толықтыруларымен)

3. Нурсеитов Э.О., Нурсеитов Д.Э. Международные стандар- 
ты финансовой отчетности: теория и практика /Справочное руко- 
водство.-Алматы: ТОО «Издательство ЛЕМ», 2007

4 . 3 8  ҚЕХС «Материалдық емес активтер» - тГ .тіп ііп .к2
5. В.К. Радостовец, В.В. Радостовец, О.И. Шмидт. Бухгалтер- 

ский учет на предприятии. -  Алматы, 2002,
6. Салина А.П. Принципы бухгалтерского учета 1,11 -  Алма- 

ты: Экономика -  2003 г.
7. Таштанова Н.Н., Жумабекова Г.Ж. Материалдық емес ак- 

тивтер жэне олардың амортизация есебі// Бухгалтер бюллетені, № 
11 (257)наурыз 1999г. 10-13 с.

8. Кеулимжаев К.К. и др. Финансовый учет на предприятии: 
Оқу құралы /под ред. Р.М. Рахимбековой/ Кеулимжаев К.К., Айт- 
хожина Л.Ж., Кинхузова К.К., Сальменова А.Т. -  Алматы: Эконо- 
мика, 2003.

9. «Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 нау- 
рыздағы№ 241 бұйрығы.

10.Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары. Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы № 
185 бұйрығымен бекітілген

11. Шоттардың үлгілік жоспары: шоттар корреспонденциясын 
құру бойынша әдістемелік нұсқаулар. I бөлім. //Кәсіпкер және бух- 
галтердің кітапханасы. БИКО Баспа Үйі -  2007ж.- №11.

12. Шоттардың үлгілік жоспары: шоттар корреспонденциясын 
құру бойынша әдістемелік нүсқаулар. I бөлім. //Кәсіпкер және бух- 
галтердің кітапханасы. БИКО Баспа Үйі -  2007ж,- №12.
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9-ТАРАУ ҚЫСҚА МЕРЗШДІ ЖӘНЕ ¥ЗАҚ  
МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЕСЕБІ

М індеттемелердің анықтамасы, 
олардың жіктелінуі және 
міндеттемелер бойынша 

есеп айырысу түрлері

Қаржылық есептіліктің элементтерінің біріне міндеттемелер 
жатады. Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп жэне 
қаржылық есептілік туралы» заңының, 13 бабында көрсетілген- 
дей, міндеттеме -  дара кәсіпкердің немесе үйымның өткен оқиға- 
лардан туындайтын мойнында түрған міндеті, оны реттеу эконо- 
микалық пайданы қамтитын ресурстардың шығып қалуына әкеп 
соғады. Осылайша, үйымның міндеттемелері -  бүл өткен оқиғалар 
мен келісімдердің нәтижесі болып табылатын тартылған капитал. 
Мысалы, турфирма кеңселік ғимаратты алу үшін банктен несие 
алды немесе туристерді тасымалдау бойынша автобазаның қыз- 
меттерін қолданды, бірақ төлем жасаган жоқ. Бүл жағдайда банк 
жэне автобазаның алдында міндеттеме туындайды, оларды әр түр- 
лі эдістермен төлеуге болады:

-  ақша қаражаттарын төлеу;
-  басқа активтерді беру;
-  қызметтер үсыну;
-  бір міндеттемені басқасымен алмастыру;
-  міндеттемені капиталға ауыстыру.
Отеудің басқа да қүралдары болуы мүмкін, мысалы бас тарту 

немесе кредитордың ез күқығынан айрылуы.
Міндеттемелер орындалу мерзіміне байланысты екі санаіща 

жіктеледі:
1) қысқа мерзімді міндеттемелер;
2) үзақ мерзімді міндеттемелер.
Міндеттеме, егер:
а) кэсіпорынның қалыпты операциялық кезеңінің барысында 

оған ақы төлеу көзделсе;
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немесе
э) ол баланс күнінен кейін он екі айдың ішінде орындалуға 

тиіс болса, қысқа мерзімді міндеттеме ретінде сыныпталуға тиіс.
Қалған міндеттемелердің барлығы үзақ мерзімді міндеттеме- 

лер ретінде сыныпталуға тиіс.
Бухгалтерлік есептіц 37 «Багстау міндеттемелері, шартты 

міндеттемелер және шартты активтер» деп аталатын халъща- 
ралыц стандартына сәйкес агымдазы міндеттемелерді үш топқа 
бөліп царастыруга болады:

1) нақты міндеттемелер;
2) бағалау міндеттемелері;
3) шартты міндеттемелер.
Нацты міндеттемелер -  зандық неғізде немесе тәжірибеден 

туындауы мүмкін.
Заңды міндеттеме -  бүл:
а) шарттан (нақты немесе болжанған жағдайлар неғізінде);
э) заңнама; немесе
б) заңның басқа да іс-әрекеттерінен туындайтын міндеттеме.
Тәжірибеден туындайтын міндеттеме -  бүл кәсіпорынның

іс-әрекеттерінен пайда болатын міндеттемелер сияқты міндеттеме 
тәжірибесінен пайда болатындарды айқындайды, мүнда:

а) саясатпен немесе жеткілікті түрде нақты ағымдағы мэлім- 
демемен жарияланған, бүрынғы қызмет тәжірибесімен қалыпта- 
сқан кәсіпорын өзіне жекелеғен міндеттерді қабылдайтынын басқа 
тараптарға көрсетті; жэне

ә) нәтижесінде кэсіпорын өзіне қабылдаған міндеттерді орын- 
дайтынын неғізделген күтулермен тараптарға сендірді.

Аталған міндеттемелер дэл есептелінуі мүмкін. Нақты мін- 
деттемелерге: теленуге тиісті жабдықтаушылар мен мердігер- 
лердің шоттары, вексельдер, дивидендтер; қосылған қүнға са- 
лынатын жэне акңиздік салықтар; үзақ мерзімді міндеттемелердің 
ағымдағы бөлігі, есептелінген еңбекақы бойынша борыштар, со- 
нымен бірге жөнелтілетін тауарлар, көрсетілетін қызметтер үшін 
сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванс бой- 
ынша борыштар жатады.



Жабдыцтаушылар мен мердігерлерге төленетін береиіек. 
Төленуге тиісті шоттар тауарды жөнелтушіге, жұмысты орында- 
ушыга, қызмет көрсетушіге кәсіпорынның қысқа мерзімді міндет- 
темелері болып табылады.

Берілген векселъдер. Вексельдің негізгі көзі банк несиесі және 
алынган тауарлар мен пайдаланылған қызметтер үшін толемдер 
болып табылады.

Дивиденд бойынша борыштар. Дивидендтер кәсіпорынның 
бөліп таратылатын таза пайдасының бір бөлігі. Дивиденд төлеу 
акңионерлердің жалпы жиналысының (директорлар кеңесінің) 
шешімі негізінде жүзеге асырылады. Дивидендтер бойынша 
кәсіпорынның борышы кеңес оларды төлеу женінде хабарлама жа- 
салмайынша болмайды. Әдетте, дивидеидтің хабарланған мерзімі 
мен оны төлеу мерзімінің арасында біраз уақыт өтеді. Осы уақыт- 
тардың ішінде хабарланған дивиденд сомасы кәсіпорынның қысқа 
мерзімді берешегі болып табылады.

Қосылган цүнга салынатын салъщ және акциздер бойын- 
ша борыштар. Қазақстан Республикасының аумағындағы шару- 
ашылық жүргізуші субъектілер өндіріс барысында және тауарлар 
(қызмет, жүмыс) айналымдарында қосылған қүн өсімінің белгілі 
бір бөлігін, сондай-ақ акңиздік тауарлар бойынша бюджетке ау- 
дарым жасауға міндеггі. Төленуге тиісті сомалар олар бюджетке 
аударылғанға дейін кәсіпорынның қысқа мерзімді борышы болып 
табылады.

¥зац мерзімді міндеттемелердіц агымдагы бөлігі. Егер үзақ 
мерзімді міндеттемелердің белгілі бір бөлігі ағымдағы жыл ішін- 
де өтелуге жататын болса жэне ағымдағы активтердің -  айналым 
қүралдарының есебінен төленсе, онда үзақ мерзімді қарыздың бүп 
бөлігі ағымдағы борыш ретінде анықталады.

Ецбекақы төлеу бойынша борыш. Кәсіпорынның қысқа мер- 
зімді міндеттемелерінің кейбір бөлігі еңбекақы есептеумен байла- 
нысты. Бүл міндеттеменің бухгалтерлік есебі төменде тереңірек 
қарастырылады.

Алдагы кезецдердіц есебіне жататын табыстар деп -  тапсы- 
рыс берушілер мен сатып алушылардан алған аванстардың есебі-
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нен жүзеге асырылуға тиісті кәсіпорынның тауарларды жөнелту, 
жүмыстарды орындау, қызмет көрсету бойынша міндеттемелерін 
айтады. Мысалы, коптеген мерзімдік басылымдарды басып шыға- 
рушылар ол басылымдар үшін төлемдерді алдын-ала қабылдайды. 
Сөйтіп баспалардың оқырмандарға басылым жеткізілгенде күшін 
жоятын міндеттемелері пайда болады. Белгілі бір есепті кезеңде 
алынған ол сомалар кейінгі есепті кезеңдерге жататын кэсіпорын- 
ның (баспаның) табыстары болып табылады.

Багаланушы міндеттемелер -  белгілі бір мерзімге дейін дэл 
сомасын анықтауға болмайтын міндеттемелер. Ондай міндетте- 
мелерге табыс салығы бойынша кәсіпорынның бюджеттің алдын- 
дағы борышы, кепілдік міндеттемелер бойынша толемдер, жүмыс- 
керлерге еңбек демалысы кезінде жасалынатын төлемдер бойын- 
ша борыштар жатады. Бүл міндеттемелердің бухгалтерлік есебі 
төменде қарастырылады.

Шартты міндеттемелер -  болмаған (элі жоқ) міндеттемелер. 
Солай бола түрса да олар кәсіпорынның болашақ міндеттемелері 
болып табылады, себебі өткен келісімдерден туындайтын болашақ 
оқиғаларға байланысты болады.

Міндеттемені бухгалтерлік тану міндеттеменің туындаған 
күнінде жүргізіледі. Егер кәсіпорын несиені 20ХХ жылдың 25 
наурызында рәсімдеп алатын болса, онда банктің алдындағы қа- 
рыз бухгалтерлік есепте 20ХХ жылдың 25 наурызында танылып 
есептің регистріне енгізіледі.

Жабдықтаушылар және мердігерлермен есеп айырысу есебі. 
Туристік цызмет кәсіпорыны өзінің цызметі барысында келесі 
алуларды эісүзеге асырады:

-  негізгі қүралдарды жэне материалдық емес активтерді;
-  кәлік қүралдарына қажетті жанар жағар майларды;

9.2 Қысңа мерзімді міндеттемелердің  
есебі



-  автокөлікті жөндеу үшін қосалқы бөлшектерді;
-  ғнмараттарды және де басқа негізгі қүралдарды жөндеу 

үшін қүрылыс материалдарын;
-  ары қарай сату үшін сувенирлер мен картографиялық өнім- 

дерді;
-  шаруашылық мақсатқа арналған өзге де материалдарды 

(бөлмеге тазалық жасау қүралдары, кеңсе тауарлары).
Бүлардан басқа турфирмалар басқа үйымдар көрсететін әр 

түрлі қызметтерді қолданады. Өзге үйымдар көрсететін қьіз- 
меттерге келесілер жатады:

-  туристердің түруы бойынша қонақ үй қызметтері;
-  туристерді тасымалдау бойынша көлік қызметтері;
-  байланыс қызметтері (телефон үшін абоненттік төлем, 

қала аралық сөйлесулер, интернет, пошта);
-  коммуналдық қызметтер (электр қуатына төлем, суық және 

ыстық суға төлем, жылу жэне қоқыс шығаруға телемдер);
-  турөнімді жылжыту бойынша жарнамалар (бүқаралық 

ақпарат қүралдарында);
-  басқа да қызметтер.
Қызмет барысында турфирмалар мердігерлерден орындалған 

жүмысты қабылдауы мүмкін. Оларға қүрылыс, құрылыс-қүрасты- 
ру жэне жөндеу жұмыстары жатады.

Жоғарыда көрсетілғен тауарларды, қызметтер және жұмы- 
старды жеткізу және орындауды жжабдықтаушылар мен мердігер- 
лер бекітілген келісімшарт немесе контркттардың негізінде жүзеге 
асырады.

Жабдықтаушылар мен мердігерлер тауарды, жұмысты және 
қызметті алу бойынша келісімшарт жасалғаннан кейін және 
келісім-шарт бойынша міндеттемелер орындалып болған соң 
келесідей құжаттарды талап ету қажет: алдын-ала төлем шоты, 
шот-фактура және наклодной (ТМҚ, негізгі қүралдарды алу бой- 
ынша), орындалған жұмыстардың актісі (көрсетілген қызметтер 
немесе орындалған жұмыстар үшін).

Жабдықтаушының шоты оған нақты ақша немесе ағымдық 
шоттан нақты ақшасыз алдын-ала төлем жасау үшін негіз болып
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табылады. Әдетте жабдықтаушылар мен мердігерлер ешқандай 
төлем жасалмаса да материалдық құндылықтарды жібереді, жұмы- 
старды орындайды және қызметтерді көрсетеді. Мұндай жағдайда 
жабдықтаушылар мен мердігерлердің алдында кредиторлық бере- 
шек пайда болады. Жіберілген материалдық құндылықтар, көр- 
сетілген қызметтер және жұмыстар үшін жабдықтаушы немесе 
мердігер шот-фактура жазыи береді, ол есептік регистрларда шот- 
тар корреспонденциясын жасауға негіз болатын міндетті күжат бо- 
лып табылады. Бүл қүжат тауарды, қызметті жэне жұмысты алуды 
растау үшін жасалынады. ҚР Салық кодексіне сәйкес шот-факту- 
рада қосылған қүн салығы (ҚҚС) жеке жол болып көрсетіледі, сөй- 
тіп есепке жатқызылады.

Жабдықтаушылар мен мердігерлерден келген барлық акцеп- 
телінген шот-фактуралар синтетикалық жэне аналитикалық есеиті 
жүргізуге негіз болып табылады. Жабдықтаушылар мен мерді- 
герлермен есеп айырысуды есепке алу үшін 3310 «Жеткізушілер 
мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шоты 
қарастырылған, мүнда соманың көлемі жэне есеп айырысу ныса- 
нына (қолма-қол және қолма-қол емес есеп айырысу) тэуелсіз жет- 
кізушілерден алынған материалдық қорлар, орындалған жүмыстар 
және қызметтер үшін есептер жүргізіледі. 3310 «Жеткізушілер 
мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шоты- 
ның кредиті бойынша акцептелінген (келіп түскен) шот-фактура- 
лар көрсетіледі, ал дебетінде кассадан ағымдық немесе валюталық 
шоттардың кредитінен төлем жасау көрсетіледі. Есеп айырысудың 
аналитикалық есебі әрбір жеке жабдықтаушы жэне мердігер бой- 
ынша жүргізіледі.

Мысалы, «Жер жүзін айналу» туристік фирмасы Астана қа- 
ласынан «Бурабай» демалыс орнына туристерді тасымалдау үшін 
автобазамен келісім-шарт жасады. Қызметтер 2016 жылдың 25 на- 
урызында 60,0 мың теңге сомаға көрсетілді, есептелген ҚҚС сома- 
сы 12% -  7200 теңге. Шот-фактура бойынша ҚҚС-ты есепке алған- 
да қызмет үшін 67 200 теңге көрсетілген. Турфирма қабылдаған 
тасымалдау қызметтеріне ақша төленген жоқ (9.1-кесте).
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9.1-кесте -  Жабдықтаушылар жэне мердігсрлермен есеп айырысу есебі 
бойынша шоттар корреспонденциясы

№ Шаруашылық операцияның Сомасы, теңге Шоттар корреспонденциясы
мазмуны Дт Кт

1.

а.

Туристерді тасымалдау 
бойынша керсетілген 
қызмет үшін автобазаның 
шоты акцептелінді: 
қызмет құнына 60000 8110

э. ҚҚС сомасына 7200 1420 3310

Мердігердіц цызметіне агымдьщ шоттан төлем эюасалган 
күні келесідей бухгалтерлік жазу эісазылады:

Дебет 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» 67200

Кредит 1030 «Агымдагы банкгік шоттардағы ақша 
қаражаты» 67200

Ецбекке ацы төлеу бойынша цызметкерлермен есеп айырысу 
есебі. Туристік қызмет кәсіпорынының өндірістік-шаруашылық 
қызметі барысында еңбек етуші ұжым қатысушыларымен өзара 
қарым-қатынас туындайды, бұл ұжымға жататындар: шарт не- 
гізінде жұмыс істейтіндер, қосымша жұмыс істейтіндер, мұнда 
орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтерге ақы тәлеу 
бойынша азаматтық-құқықтық сипаттағы келісімдер жэне еңбек 
шарттары жасалынады.

Туристік қызметте еңбекке ақы төлеу туристік өнімнің өзіндік 
құнының негізгі элементтерінің бірі бөлып табылады. Еңбекке ақы 
телеу жұмыс беруші жұмысшыларға олардың еңбегі ұшін төлейтін 
қарым-қатынас жүйесі, бұл жүйе келесі құжаттарға сэйкес жүзеге 
асырылады: заңдар, басқа нөрмативті-құқықтық актілер, ұжымдық 
келісімшарттар, келісімдер, лөкалді-нормативті актілер жэне ең- 
бек келісімшарттары. Жұмысшылардың еңбегін құқықтық реттеу 
ҚР Еңбек Кодексімен жэне басқа да заңдармен бекітіледі. Қазіргі 
кезде Қазақстан Республикасында 2015 жылдың 15 қарашасын- 
дағы № 414-Ү Еңбек Кодексі жұмыс істейді.
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Туристік бизнес ұйымдарында жұмысшыларды жұмысқа қа- 
былдау штаттық кесте негізінде жэне жұмыс беруші мен жұмыс- 
шының арасында бекітілген жеке еңбек шарты бойынша жүзеге 
асырылады. Жүмыс беруші бүл туристік фирма, ал жүмысшы жеке 
келісімшарты бойынша жүмысты тікелей орындайтын жүмыс бе- 
рушімен еңбек қарым-қатынасында түрган жеке түлга.

Жеке еңбек шарты жүмыс беруші мен жүмысшының арасын- 
дағы жазбаша нысандагы келісімді көрсетеді, мүнда келесі жағдай- 
лар қарастырылады: жүмыстың орналасқан жері, келісімнің әсер 
ету мерзімі, еңбек ережесінің шарты, демалыс, толемақы, еңбек 
күзеті, жүмысшыны әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз ететін 
басқа сүрақгар, екі жақтың материалдық жауапкершіліктері жэне 
басқалары.

Жеке еңбек шарты жазбаша нысанда толтырылады, екі дана- 
дан аз болмауы керек және екі жақ та қол қояды. Жеке келісімшар- 
тының бір данасы қолдар қойылганнан кейін жүмысшға беріледі. 
Жұмысшының еңбек қызметін атқаруының басталуы жеке еңбек 
шартында көрсетілген уақыт болып табылады, егер ол көрсетілме- 
се нақты жұмысқа жіберілу мерзімі болып табылады.

Жеке еңбек шартын толтыру барысында жүмысшы оның 
еңбек жолын растайтын келесі қүжаттарды үсынуы цаэюет: 
еңбек кітапшасы, жеке куэлігі, жеке әлеуметтік кодты беру тура- 
лы куәлік, зейнетақылық келісімшарт, білімі туралы құжат және 
заңмен қарастырылған басқа да құжаттар. Жеке еңбек шартын 
жасағаннан кейін турфирма жұмысқа қабылдау туралы бұйрық 
шығарады.

Туристік қызмет ұйымдарында жұмысшылардыц жүмыс уақы- 
тын қолдану есебі жүмыс уақыты есебі табелінде жүрғізіледі. Бұл 
жұмысшылардың бекітілген жүмыс ережесін сақтауын, жүмыс 
жасаған уақыт туралы мәліметтерді алуды, еңбекақыны есептеу- 
ді қамтамасыз етеді. Табель бір данада жасалынады, оны өкілетті 
тұлға жасайды, содан кейін еңбекақыны есептеу үшін рэсімделғен 
табель бухгалтерияға жіберіледі. Табельде белгіленген жүмыск;а 
келмеу себептері туралы немесе толық емес жүмыс күніндегі жү- 
мыс туралы, мерзімнен тыс уақыттағы жұмыс туралы жэне мөл- 
шердегі шарттардан тыс басқа да жағдайлар арнайы үлгіде рәсім-



делген құжаттар негізінде жасалынуы керек (еңбекке жарамсыз- 
дық парагы, мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындау 
туралы анықтамалар жэне т.б.). Жұмыс уақытын қолдану есебі 
табельде жұмысқа келу жэне келмеуді жалпылама тіркеу әдісімен 
жүзеге асырылады немесе тек қана ауытқулар ғана тіркеледі (кел- 
меу, кешігу жэне т.б.).

Турфирма -  жұмыс беруші қолданыстағы заңдылық, жеке ең- 
бек, ұжымдық келісімшартқа сәйкес орындалған жұмыстың күр- 
делілігіне, саны мен сапасына қатысты әрбір жұмысшының еңбе- 
гіне ақы төлеуге міндетті. Барлық орнын толтыру және ынталан- 
дыру төлемдерін қосады.

Төлем неғізгі жэне қосымшаболып бөлінеді. Негізгі еңбекақы 
нақты жұмыс істелінген уақытқа есептеледі жэне айлық пен баға- 
лау бойынша кәсіпорындағы орындалған жұмыстардың барлығын 
қамтиды.

Қосымша еңбекақы заңмен бекітілген кэсіпорындағы жұмыс 
істелмеген уақытқа төленетін төлем: демалыстарға төлем, жұмы- 
стан шығу кезіндегі демалыс жәрдемақысы жэне т.б.

ҚР Еңбек кодексіне сэйкес еңбекке ақы төлеудің жүйесі 
жэне нысаны бөліп қарастырылады. Туризм сферасында кесімді, 
мерзімді жэне шартты еңбекке ақы толеу нысандары қолданыла- 
ды. Еңбекақының нысандарын жіктеу жұмысшының мамандыққа 
икемділігінің факторының бірі ретінде қарастырылады. Жүмыс- 
иіыларга енбекацы төлеу келесілер бойыиша жүргізіледі:

-  кесімді бағалау;
-  сағаттықтарифтік мөлшер;
-  айлық лауазымдық еңбекақы;
-  түсімнен алынған пайыз.
Еңбекақының кесімдік нысаны орындалған жұмыстың әрбір 

бірлігіне алдын-ала бекітілген бағалар бойынша еңбекақы есепте- 
уді қарастырады. Ол өнімді өндірудің немесе жұмыстың көлемінің 
сапалық және сандық есебі жэне мөлшерленген жұмысты техни- 
калық негіздеу мүмкін болганда қолданылады. Өнімнің немесе 
жұмыс көлемінің эрбір бірлігіне кесімді баға бекітіледі, ол еңбе- 
кақының мөлшерін көрсетеді. Бағалау бірлік немесе кешенді бо- 
луы мүмкін.
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Олар келесі түрлерге бөлінеді:
-  жай кесімді, мұі ідай жүйеде әрбір жүмысшьгаың табысы 

оның өніміне пропорңионалды және өнімнің бір бірлігін дайындау 
немесе жасап шығаруға байланысты анықталады;

-  кесімді-сыйацылы, бүл жүйеде жүмысшыға тікелей кесімді 
бағалау бойынша еңбекақыдан бөлек орындалған жэне бекітілген 
көрсеткіштен артық орындалған жүмыстар үшін сыйақы төленеді. 
Сыйақылар кесімді еңбекақы негізінде нақты жүмыс істелінген 
уақытқа қатысты анықталады;

-  аккордтъщ, төлемнің бүл жүйесінде еңбекақы молшері 
әрбір операцияға емес жүмыстың барлық көлеміне бекітіледі. 
Бүл жүйе әдетте аккордтық тапсырмаларды орындауға сыйақы 
берумен сэйкестендіріледі. Жүмыстың жалпы қүны бағалау және 
уақыттың негізгі мөлшері бойынша анықталады. Бригадаға негізгі 
жэне қосымша жүмыстардың барлық жиынты-ғын қарастыратын 
аккордтық міндет беріледі. Бүл міндетте жүмыстың басталуы жэне 
аяқталуы көрсетіледі, сонымен қатар еңбекақы мен сапаны есепке 
алатын сыйақы сомасы да белгіленеді. Үзақ орындалған жағдайда 
сыйақы сомасьт алдын-ала анықталады;

-  кесімді-үдемелі, еңбекке ақы гөлеудің бүл жүйесінде 
бекітілген мөлшерде тікелей кесімді баға бойынша ақы толенеді, 
ал белгіленген мөлшерден асса жоғары ақы толенеді. Кесімді баға- 
ның осуі арнайы шкала бойынша эрбір жағдай үшін жеке анықта- 
лады;

-  жанама кесімді, мүндай жүйе техникалық жабдықты рет- 
теуші, темір ұстасы жондеуші, шебердің комекшісі жэне басқа да 
комекші жұмысшылардың еңбегіне ақы телеу үшін қолданылады, 
өйткені бүлардың қызметінің нәтижесіне негізгі жұмысшылар- 
дың өнімділігі тәуелді. Мұндай телем кесімді баға бойынша ұй- 
ымдастырылуы мүмкін, ол қызмет керсетілетін белімше бөйынша 
жогарылап отырады.

Еңбекке ақы төлеудің мерзімдік нысанында жүмысшылардың 
еңбекақысы бекітілген тарифтік мөлшер немесе нацты жүмыс 
істелінген уацыпща айлыц беру бойынша есептелінеді. Олар келе- 
сідей болып бөлінеді:
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-  жай мерзімдік, бұл жүйеде еңбекақы жүмыс істелінген 
саны жэне тарифтік мөлшерге (лауазымдық айлық) тәуелді;

-  мерзімдік сыйацылы, мүнда тарифтік мөлшер бойынша 
төлемақыдан бәлек анықталган сапалық және сандық көрсет- 
кіштерге жеткені үшін сыйақы төленеді. Қазіргі кезде еңбекақы- 
ның шартты нысаны кең колемде таралған бүл жүйе бойынша 
эртүрлі деңгейдегі басшылар ғана емес мамандар да жүмыс жа- 
сайды. Туризм сферасындағы жүмысшыларды материалдық қы- 
зықтыратын маңызды ынталандыру сыйақы беру болып табыла- 
ды. Сыйақы берудің мөлшері туристік қызметтің соңғы нәтиже- 
леріне тәуелді. Сыйақы беру үнемі бола бермейді.

Туристік бизнес үйымдарында негізінде еңбекке ақы төлеудің 
мерзімдік нысаны, яғни жай мерзімді жэне мерзімді сыйақылы 
жүйелер қолданылады.

Мысал. «Әлем-Тур» турфирмасының бухгалтері М.М.Жа- 
расовқа штаттық кестеге сэйкес 60,0 мың теңге колемінде айлық 
бекітілген. Наурыз айында 24 жүмыс күні бар. Бухгалтер 20 жүмыс 
күн жүмыс істеді. Оның еңбекақысының сомасы келесідей болады:

60000 теңге : 24 жүмыс күні = 2500 теңге орташа күндік еңбе- 
кақы

2500 х 20 жүмыс күні = 50000 теңге нақты жүмыс істеген 
уақытқа еңбекақы.

Бүл берілген жағдайда туристік фирма еңбекке ақы төлеудің 
жай мерзімдік жүйесін қолданып отыр.

Мысал. «Әлем-Тур» туристік фирмасының үжымдық келісім- 
шартында менеджерлерге айлықтан 30% мөлшерінде сыйақылық 
қосымша төлем бекітілген. Штаттық кестеге сэйкес менеджер Н.Р. 
Икрамовқа 50000 теңге сомада айлық бекітілген. Наурыз айында 
ол барлық күндері (24 күн) жүмыс жасады. Оның еңбекақы мәл- 
шері қүрамы:

1) негізгі айлық бөйы нш а- 50000 теңге;
2) сыйақы сөмасы 50000теңге х 30% = 15000 теңге;
3) еңбекақының жалпы сөмасы 50000 + 15000 = 65000 теңге.
Көріп өтырғанымыздай турфирма еңбекке ақы телеудің

192 < >  Туризмдегі бухгалтерлік есеп



9-тарау. Қысқа мерзімді жэне ұзақ мерзімді... < >  193

мерзімді сыйақылы жүйесін қолданып отыр. Бүдан басқа турфир- 
малардың тәжірибесінде алынған кіріске немесе алынған пай- 
даға пайыз ретінде соңғы нәтиже бойынша еңбекақы төлеу жиі 
кездеседі. Мысалы, сатумен айналысатын менеджерге сатылған 
турөнімдердің санына қарай ақы төленеді.

Ереже бойынша, еңбекақының мелшерін жүмыс беруші мен 
жүмысшы ортақ бір келісімге келе отырып бекітеді және жеке ең- 
бек шартында корсетеді, бүл шарт бойынша жүмысшы анықталған 
мамандық, квалификаңия және лауазым бойынша жүмысты орын- 
дауға міндетті, ал жүмыс беруші ез уақытымен жэне толық мөл- 
шерде еңбекақыны және басқа да заңцылық пен екі жақтың келісімі 
бойынша қарастырылған ақшаларды төлеуге міндеттенеді.

Кэсіпорында цосымша төлемдердің көптеген түрлері болуы 
мүмкін:

-  лауазымдарды бір мезгілде орындағаны үшін қосымша 
телем;

-  қызмет көрсетудің кеңейтілген аумағы үшін қосымша 
толем;

-  түнгі уақытта жүмыс істегені үшін қосымша төлем;
-  уақытша орнында жоқ жүмысшының міндетін орындаға- 

ны үшін қосымша телем.
Қосымша төлемнің бір түріне мерзімнен тыс жүмысқа теле- 

нетін ақы жатады. Мерзімнен тыс жүмыстың ақысы жүмысшыға 
бекітілген мелшерден (айлық) бір жарым еседен кем болмауы 
тиісті. Сонымен қатар мерзімнен тыс жүмысқа жүмыс уақыты- 
ның бекітілген үзақтығынан кеп жүмыстар жатады. «Бекітілген 
үзақтық» дегеніміз заңмен анықталған жүмыс уақытының мөл- 
шерлі үзақтығы және ол аптасына 40 сағаттан аспауы қажет.

Мерзімнен тыс жүмыстарга жүмысшының келісімімен 
және ерекше жагдашарда гана рүцсат беріледі. Жүмысшыныц 
келісімінсіз мерзімнен тыс жүмыстарга ерекшеленген кейбір 
жагдайларда гана рүцсат беріледі. Оларга жататындар:

-  төтенше жағдайларды тоқтату үшін, елдің қорғанысы үшін 
қажетті жүмыстарды өндірген кезде:
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-  басқа да сумен жабдықтау, газбен жабдықтау жэне жылу- 
мен жабдықтаудың мөлшерден тыс ауытқулары болған кездегі 
жағдайларды жою үшін;

-  егер жүмысты тоқтату мүмкін болмаса ауысымдық жүмыс- 
шы келмегенде оның жүмысын жалғастыру, мүнда келмеген жү- 
мысшының орнына тез арада басқасы жіберіледі.

Мерзімнен тыс жүмысқа 18 жастан жас жүмысшылар жіберіл- 
мейді. Түнгі уақытқа аяғы ауыр әйелдерді жіберу тек қана олардың 
келісімі арқылы ғана жүзеге асырылады.

Мерзімнен тыс жүмысқа ақы төлеуді мысал арқылы қарасты- 
райық:

М ы сал. Мерзімді жүмысшы С.С.Каримовтың 5 дәрежесі бар. 
Жүмысшының сағаттық тарифтік мәлшері 550 теңге. 2016 жылдың 
қыркүйек айында ол 4 сағат мерзімнен тыс жүмыс істеді. ¥жым- 
дық келісімшартқа сәйкес мерзімнен тыс жүмысқа бір жарым есе 
төлеу қарастырылған.

Мерзімнен тыс жүмысқа ақы төлеуді қарастырайық.
550 теңге х 4 сағат х 1,5 (бір жарым есе) = 3300 теңге.
«Қазақстаи Республикасындагы мейрамдар туралы» ҚР 

Зацына сзйкес мереке күндеріретінде келесі күндер саналады:
-  Жаңа жыл -  1 -2 қаңтар;
-  Халықаралық әйелдер күні -  8 наурыз;
-  Наурыз мейрамы -  21-23 наурыз;
-  Қазақстан халықтарының бірлігі мейрамы — 1 мамыр;
-  Отан қорғаушылар күні -  7 мамыр;
-  Жеңіс күні -  9 мамыр;
-  Астана күні -  6 маусым;
-  ҚР Конституңия күні -  30 тамыз;
-  ҚР түңғыш Президентінің күні -  1 желтоқсан;
-  Тәуелсіздік күні -1 6 -1 7  желтоқсан.
Қазақстан Республикасында бекітілген мейрам күндері жүмыс 

болмайды, бірақ халыққа үздіксіз үнемі қызмет көрсету қажеттілігі 
үшін немесе өндірістік- техникалық шарттарға байланысты дема- 
лыс күндері де жүмысты тоқтату мүмкін болмайтын үйымдар жү- 
мыстарын үздіксіз жалғастыра береді.
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Кәсіпорындардың жұмысшыларына апта сайын демалыс 
күндері беріледі (бескүндік жүмыс аптасында сенбі және жек- 
сенбі күндері, ал алты күндікте жексенбі күні демалыс болып 
табылады).

Кейбір жағдайларда кәсіпорын жұмысшыларды мейрам жэне 
демалыс күндері де жұмысқа шақыруы мүмкін.

Демалыс жэне мейрам күндері жүмысқа ақы төлеу реті келесі- 
дей: мейрам жэне демалыс күндері жұмыс жасағаны үшін жұмыс- 
шы басқа күні демала алады немесе екі жақтың келісімімен ақша- 
лай түрде төлем ала алады. Мейрам жэне демалыс күндеріндегі 
жұмыс екі есе мөлшерден кем емес төленеді:

а) кесімділерге — екі еселенген кесімді баға бойынша;
б) еңбегі сағат (күн) бойынша төленетін жұмысшыларга -  екі 

сағаттық (күндік) мөлшерде төленеді;
в) айлық еңбекақы алатын жұмысшыларға айлықтың үстінен 

бір сағаттық (күндік) мөлшер қөсылады, егер жүмыстар, жұмыс 
уақытының айлық мөлшері бөйынша жүргізілсе және айлық еңбе- 
кақының үстінен сағаттық немесе күндік мөлшер қөсылады, егер 
жұмыс айлық мелшерден жоғары болса.

Қызметкер немесе жұмысшының тілегі бойынша мейрам күні 
істелінген жұмыс үшін олар басқа күні демала алады.

Түнгі уақытта істелінген әрбір сағат үшін бір жарым есе 
мөлшерде төлем теленеді. Түнгі уақыт 22.00 сағаттан таңғы 6.00 
сағатқа дейінгі уақыт бөлып табылады.

Мысал. 4-ші дэрежелі мерзімдік жүмысшы Сатиев А.Ж. 500 
теңге сағаттық тарифтік мөлшермен 2016 жылдың қыркүйек айын- 
да 16 сағат түнгі жұмыс жасады. Үжымдық келісімшартта кэсіпө- 
рын түнгі уақыттағы жұмыстың әрбір сағаты үшін бір жарым есе 
сағаттық тарифтік мелшерде ақы төлейтіндігін бекіткен.

Түнгі уақыттағы жұмысты есептеу:
500 теңге х 16 сағат х 1,5 (бір жарым есе) = 12000 теңге
Бос түрып цалу (кідіріс) — бұл жұмыстағы амалсыз үзіліс 

уақыты, жұмысшы жұмыс өрнында болады, бірақ өндіріс үдерісі- 
не қатыспайды.
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Еңбек Кодексіне сэйкес жұмыстан бос тұрып қалу уақытына 
төлем жеке еңбек немесе ұжымдық келісімшартпен анықталады. 
Жұмысшының кінәсінен болған тұрып қалу уақыты төленбейді.

Шаруашылық қызмет барысында мамандықтарды қосып 
орындау, қызмет көрсету аумағының кеңеюі, уақытша жоқ жұмыс- 
шының міндетін орындау сияқты жағдайлар болуы мүмкін.

Мамандықтарды қосып орындау (қызмет көрсету аумағының 
кеңеюі) немесе уақытша жоқ жүмысшының міндетін орындау 
үшін қосымша тәлемдердің мелшерін лсұмыс беруші жұмысшы- 
ның келісімі бойынша бекітеді.

Өндірістің тиімділігін және жұмыстың сапасын жоғарлатуда 
жұмысшының материалдық қызығушылығын күшейту үшін жыл- 
дық жұмыстың қорытындысы бойынша ақы төлеу, сыйақы беру 
жэне басқа да материалдық мадақтау нысанындағы жүйелер ен- 
гізілуі мүмкін.

Есептелген еңбекақының барлық сомасы жұмысшылардың 
қолына берілмейді. Одан арнайы ұсталымдар ұсталынады. Бірінші 
кезекте еңбекақыдан 10% мөлшерінде міндетті зейнетақы жарна- 
сы ұсталынады. Бұл сома жұмысшының жинақтаушы зейнетақы 
қорындағы жеке шотына аударылады.

Еңбекақыдан Салық кодексіне сэйкес жеке табыс салығының 
сомасы ұсталынады. Сонымен қатар еңбекақыдан алименттер, ма- 
териалдық залалды қайтару сомасы, ез уақытында қайтарылмаған 
есеп беру сомасы жэне тағы да басқалары ұсталынады.

Туристік бизнес кэсіпорындарында қызметкерлермен еңбек- 
ақы бойынша есеп айырысудың синтетикалық есебі 3350 -  «Ең- 
бекақы төлеу бөйынша қысқа мерзімді берешек» пассивті шөтын- 
да жүргізіледі. Бұл шөттың кредитінде еңбекақыны есептеу көр- 
сетіледі, ал дебетінде еңбекақыдан үсталымдар жэне еңбекақыны 
беру бейнеленеді (9.2-кесте).

Туристік цызметте цызметкерлермеп еңбекацы бойынша 
есеп айырысудыц бухгалтерлік есебі бірнеиіе кезецнен тұрады:

1) қызметкерге тиесілі барлық кірістерін есептеу;
2) жүмысшыларға есептелінген кірістерден жинақтаушы зей- 

нетақы қөрына аударылуы тиісті міндетті зейнетақы жарнасын 
есептеу жэне үстау;
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9.2-кесте -  Қызметкермен еңбекақы бойынша есеп айырысудың шоттар 
корреспонденциясы

№ Шаруашылық операңиялардың мазмұны
Шоттар

корреспонденңиясы
Дт Кт

1 2 3 4
1 Экскурсия жүргізуші және гид-аудармашыға 

еңбекақы есептелінді 8110 3350
2 Әкімшілік қызметкерге еңбекақы есептелінді 7210 3350
3 Туржолдаманы сатумен айналыеатын 

менеджерге еңбекақы ессптелінді 7110 3350
4 Жүмысшылардың еңбекақысынаи міндетті 

зейнетақы жарнаеы есептелінді жэне үсталынды 3350 3220
5 Жүмысшылардың еңбекақыеынан жеке табыс 

салығы есептелінді жэне үсталынды 3350 3120
6 Турфирманың жүмысшыларына еңбекақы 

берілді
3350 1010

7 Экскурсия жүргізуші жэне гид-аудармашының 
еңбекақысына элеуметтік салық есептелінді 8110 3150

8 Әкімшілік қызметкердің еңбекақысына 
элеуметтік салық ееептелінді 7210 3150

9 Туржолдаманы сатумен айналысатын 
менеджердің еңбекақысына элеуметтік салық 
есептелінді

7110 3150

10 Экекурсия жүргізуші жэне гид-аудармашының 
еңбекақысына міндетгі элеуметтік сақтандыру 
бойыпша сома есептелінді

8110 3210

11 Әкімшілік қызметкердің еңбекақысына 
міндетті элеуметтік сақтапдыру бойынша сома 
есептелінді

7210 3210

12 Туржолдамаңы сатумең айналысатын 
менеджердің еңбекақысына міндетті элеуметтік 
сақтандыру бойынша сома есептелінді

7110 3210

12 Туржолдаманы сатумен айналысатын 
менеджердің еңбекақысына міндетті элеуметтік 
сақтандыру бойынша сома есептелінді

7110 3210

13 Міндетті зейнетақы жарналары аударылды 3220 1030
14 Бюджетке жеке табыс салыгы аударылды 3120 1030
15 Бюджетке элеуметтік салық аударылды 3150 1030
16 Әлеуметтік сақтапдыру бойынша үсталымдар 

аударылды
3210 1030



3) бюджетке аударылуы тиісті еңбекақыдан жеке табыс са- 
лығын есептеу жэне ұстау;

4) еңбекақыдан алынатын басқа да ұсталымдарды есепте бей- 
нелеу (алименттер, жетіспеушіліктің орнын толтыру және т.б.)

5) еңбекақыны төлеу;
6) элеуметтік салықты кэсіпорынның шығыстарына апару 

жэне есептен шығару;
7) элеуметтік сақтандыру сомасын кэсіпорынның шығыстары- 

на апару және есептен шығару;
8) міндетті зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы 

қорларына аудару;
9) әлеуметтік жэне жеке табыс салығын бюджетке аудару;
10) әлеуметтік сақтандыру үсталымдарын аудару;
11) міндетті зейнетақы жарналары, элеуметтік салық жэне 

жеке табыс салықтары бойынша салықтық есептілікті жасау.
Бюджетпен есеп айырысу операцияларының есебі. Бухгалтер- 

лік есепте міндеттемелердің құрамында Қазақстан Республикасы- 
ның аумағында әсер ететін салық заңдылығына сэйкес туындай- 
тын салық төлеушінің мемлекет алдындағы салықтық міндетте- 
месі ерекшеленіп көрсетіледі. ҚР Салық кодексі негізінде салық 
төлеуші салық органында тіркелімдік есепке тұруға, салық салу 
жэне салық салумен байланысты объектілерді анықтауға, бюджет- 
ке төленетін салық жэне басқа да міндетті төлемдерді есептеуге, 
салық есептілігін жасап бекітілген мерзімде ұсынуға жэне бюд- 
жетке салықтарды жэне басқа да міндетті төлемдерді төлеуге мін- 
детті.

Салықтар -  біржақты тәртіппен мемлекет заңды бекіткен, 
анықталған мөлшерде бюджетке берілетін, қайтарымсыз жэне 
орны толмайтын сипатқа ие міндетгі ақшалай төлемдер. Есептел- 
ген кезде салықтар міндеттеме ретінде қарастырылады, ал төлен- 
геннен кейін есептен шығарылады.

Салықтың кейбір түрлері бойынша бюджетпен есеп айырысу 
есебін қарастырайық.

Корпоративтік табыс салыгы бойыниіа қарыздар. Корпо- 
раңиялық табыс салығын телеушілерге мемлекеттік мекемелерді
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қоспаганда, Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлға- 
лары, сонымен қатар Қазақстан Республикасында тұрақты меке- 
мелер арқылы қызметін жүзеге асыратын немесе Қазақстан Ре- 
спубликасындағы қайнар көздерден кіріс алатын резидент емес
- заңды түлғалар жатады. Корпоративтік табыс салыгы бойынша 
салыц салу объектілеріне жататындар:

— салыц салынатын кіріс;
— төлемнің цайнар көзінен салыц салынатын кіріс;
— түрацты мекеме арцылы Қазацстан Республикасында цы- 

зметін жүзеге асыратын резидент емес заңды түлганың таза 
кірісі.

Салыц салынатын кіріс Салық кодексінде қарастырылған тү- 
зетуді есепке алғандағы жылдық жиынтық кіріс пен осы кодекске 
сәйкес шегерімдердің арасындағы айырмашылық ретінде анықта- 
лады.

Салық салынатын кірісті анықтау үшін эрбір салық төлеуші 
жылдық жиынтық кіріс, шегерімдер жэне зиян бойынша салық 
есебін үйымдастырулары қажет. Корпоративтік табыс салығы бой- 
ынша бюджетпен есеп айырысу есебі 3110 -  «Төлеуге тиісті кор- 
поративтік табыс салығы» шотында жүргізіледі.

Корпоративтік табыс салығын есептеген кезде 7710 -  «Корпо- 
ративтік табыс салығы бойынша шығыстар» шоты дебеттелінеді 
жэне 3110 -  «Телеуге тиісті корпораңиялық табыс салығы» шоты 
кредиттелінеді.

Корпоративтік табыс салығын телеген кезде Қазақстан Респу- 
бликасындағы салық заңдылығы бекіткен мерзімінде, анықталған 
нақты есептелінген сомада 3110 -  «Телеуге тиісті корпораңиялық 
табыс салығы» шоты дебетте бейнеленеді жэне кредит бойынша 
1030 -  «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты» шоты кер- 
сетіледі.

Есептік мерзім соңында корпораңиялық табыс салығы бойын- 
ша шығыстар сомасы 7710 -  «Корпоративтік табыс салығы бой- 
ынша шығыстар» шотының кредитінен 5610 -  «Қорытынды кіріс 
(қорытынды залал)» шотының дебетіне апарылады.



Жеке табыс ссілыгы бойыниш берешек. Жеке табыс салығын 
төлеушілерге Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес 
анықталатын, салық салынатын объектісі бар жеке тұлғалар жата- 
ды. Жеке табыс салыгы салынатын объектілерге жеке түлганың 
келесі түрдегі кірістері жатады:

-  төлемнің қайнар көзіне сальщ салынатын кірістер;
-  төлемнің цайнар көзіне салъщ салынбайтын кірістер.
Жеке табыс салығы бойынша бюджетпен есеп айырысу есебі

3120 -  «Жеке табыс салығы» шотында жүргізіледі. Жеке табыс 
салығын үстаған кезде 3350 -  «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа 
мерзімді берешек» шоты дебеттелінеді және 3 120 -  «Жеке табыс 
салығы» шоты кредиттелінеді. Айта кететін жағдай, төлемнің қай- 
нар көзіне салық салынатын кірістерден жеке табыс салығын есеп- 
теу үшін салық мерзімі болып күнтізбелік ай саналады.

Әлеуметтік сальщ бойынша берешек. Әлеуметтік сальщты 
толеушілерге келесілер жатады:

-  дара кәсіпкер;
-  жеке нотариустар;
-  ҚР резидент заңды түлғалары;
-  түрақты мекеме арқылы ҚР қызметін жүзеге асыратын 

бейрезиденттер.
Қазақстан Республикасының заңды резидент түлғалары үшін 

әлеуметтік салықтың салық салу объектілеріне келесілер жатады: 
табыстар, сонымен қатар ҚР заңдылығына сәйкес жүмыс беруші 
мен үшінші жақтың арасындағы азаматтық-қүқықтық сипаттағы 
бекітілген келісімшарт бойынша жүмысшының заттай нысанда 
немесе материалдық пайда түрінде апған кірістері.

Түрақты мекеме арқылы ҚР қызметін жүзеге асыратын рези- 
дент еместер үшін элеуметтік салықтың салық салу объектісіне 
бейрезидент түлғамен бекітілген еңбек келісімшарты (контракт) 
бойынша ҚР қызметтен алынған кіріс, материалдық пайда түрін- 
дегі кірістер, бүған еңбек келісімшарты (контракт) негізінде жү- 
мыс беруші жеке түлгаға корсететін материалдық, элеуметтік 
игіліктермен қамтамасыз ету бойынша шығыстар қосылады.
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Әлеуметтік салық 11 пайыз мөлшерінде есептелінеді. Әле- 
уметтік салықтың сомасы «Міндетті әлеуметтік сақтандыру ту- 
ралы» ҚР заңына сәйкес есептелінген элеуметтік аударымдар 
сомасының азаюына жатады. Әлеуметтік салықты есептеу үшін 
шоттардың үлгілік жоспарында 3150 -  «Әлеуметтік салық» шоты 
қарастырылган. Әлеуметтік салықты есептеген кезде 3150 -  «Әле- 
уметтік салық» шоты кредиттелінеді де келесі шоттардың сэйкесі 
дебеттелінеді: 8110 -  «Негізгі өндіріс», 8310 -  «Көмекші ендірі- 
стер», 7110 -  «Өнімдерді өткізу мен қызметтерді кәрсету бойынша 
шығыстар», 7210 — «Әкімшілік шығыстар» және басқалары.

Есептік мерзім соңында туристік қызмет кәсіпорыны са- 
лықтың түрлері бойынша Деклараңия жасайды және оны Салық 
органына үсынады.

Үзақ мерзімді міндеттемелер есебі

Туристік фирмаларда үзақ мерзімді міндеттемелерге ©теу 
мерзімі бір жылдан артық банктік қарыздарды жатқызуға болады. 
Оларды банктер турфирмаларға толемдік, жеделдік, қайтарым- 
дылық шарттарында жэне мақсаттық қолдану үшін береді. Неси- 
елер мен қарыздарды беру жэне жабуга қатысты барлық сүрақтар 
ҚР заңдылығымен және банктің ережелерімен реттелінеді. Үзақ 
мерзімді қарызды алу үшін турфирма банкке отініш жібереді, оған 
несиені қамтамасыз етуді және оның нақты қайтарылуын растай- 
тын қүрылтай қүжаттарының, қаржылық жэне статистикалық 
есептіліктердің, есеп айырысулардың жэне басқа да қүжаттардың 
көшірмелері қосымша ретінде тіркеледі. Қарызды қамтамасыз ету 
үшін үйымға келесілер қызмет етеді: жылжымайтын мүлік, мате- 
риалдық-өндірістік қорлар, вексельдер, басқа фирмалардың кепіл- 
демелері.

Қарыз беруші (банк) қарыз алушыдан (турфирмадан) келісім- 
шартта анықталған тэртіпте жэне мөлшерде қарыз сомасы үшін



пайыздар алуға құқылы. Іскерлік айналымның тәжірибесіне сэй- 
кес қарыздар көп жағдайда қайтарымсыз сипатқа ие болады.

Несиелер мен қарыздардың, сонымен қатар олар бойынша 
шығындардың бухғалтерлік есебінің тэртібі 23 «Қарыздар бойын- 
ша шығындар» БЕХС реттелінеді.

Үзац мерзімді банктік несиелердіц есебі үшін 4010 -  «Үзак, 
мерзімді банктік царыздар» шоты цолданылады. ¥зац мерзімді 
банктік царыздар алынып жэне агымдыц шотца келіп түскен кез- 
де келесі бухгалтерлік жазу жазылады:

Дебет 1030 -  «Агымдыц банктік шоттардагы ацша царажат- 
тары»

Кредит 4010 — «Үзац мерзімді банктік царыздар».
Кейбір жагдайларда туристік фирманыц (царыз алушы) 

өтініші бойынша несиелер мен царыздар үйымның шотына 
түспей, бірден кредиторлыц берешекті жабуга багытталады, 
бүл жагдайда келесідей гиоттар корреспонденцияланады:

Дебет 3310 -  «Берушілер мен мердігерлерге берілетін цысца 
мерзімді береиіек»

Кредит 4010 -  «Үзац мерзімді банктік царыздар».
Несие немесе царызды агымдьіц шоттан цайтару келесі 

жазумен бейнеленеді:
Дебет 4010 -  «Үзац мерзімді банктік царыздар»
Кредит 1030 — «Агымдыц банктік шоттардагы ацша цара- 

жаттары».
Несиелер мен қарыздарды қолданғаны үшін пайыздар үйым- 

ның шотына ақша қаражаттары түскен сәттен бастап ай сайын 
бекітілғен келісімшарттағы тәртіпке сәйкес есептелінеді.

Алынған несиелер мен қарыздар бойынша шығындар есепте 
сол өздері пайда болған мерзімдегі шығындар ретінде қарастыры- 
лады, оның құрамына инвестициялық активтің қүнын бейнелейтін 
бөлігі кірмейді.

Несиелер мен қарыздар бойынша пайыздар олардың нақты 
төленуіне (жабылуына) тәуелсіз операциялық шығыстардың қүра- 
мында есепке алынады.

Бухгалтерлік есептілікте алынған қарыздар мен несиелер 
бойынша қарыздар келісімшарттың шарттарына сәйкес есептік
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мерзімнің соңында төленуге тиісті пайызды есепке ала отырып 
бейнеленеді.

Операцияльщ шыгындардыц цурамыида есептелінетін 
алынган несиелер мен қарыздар бойынша тиісті пайыздар сома- 
сына келесі шоттармен жазу жазылады:

Дебет 7310 -  «Сыйақылар бойынша шығыстар»
Кредит 3380 -  «Төлеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар»
Кредит 4160 -  «Төлеуге арналған ұзақ мерзімді сыйақылар».
Үзақ мерзімді банктік қарыздар бойынша міндеттемелер 

қаржылық міндеттемелерге жатады. Бухгалтерлік баланста ұзақ 
мерзімді банктік қарыздар баланстың пассивінде ұзақ мерзімді 
міндеттемелер бәлімінде «Үзақ мерзімді қаржылық міндеттеме- 
лер» бабы бойынша бейнеленеді.

Қорытынды
Міндеттеме қаржылық есептіліктің элементі жэне туристік 

фирманың мүлкін қалыптастырушы көздердің бірі болып табы- 
лады. Міндеттеме жабылу мерзіміне байланысты қысқа мерзімді 
жэне ұзақ мерзімді болып белінеді. Кәсіпорынның міндеттеме- 
лерін қысқа мерзімді жэне ұзақ мерзімдіге бәлу бухгалтерлік есеп 
үшін ғана емес, сонымен қатар қаржылық талдау мақсаты үшін де 
қажет.

Дәріс бойынша әдістемелік щсцаупар:
Берілген дәріс материалдарың толығымен игеру үшін мына- 

дай бірізділікті ескеру ұсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дәріс мазмұнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде керсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Міндеттемелер ұғымын түсіпіп, оларды топ- 
тастыруың қарастырып шығу қажет. Міндеттемелер құрамына 
тәленуге тиісті шоттар мен вексельдер, қаржылық міндеттемелер, 
еңбекақы бойынша қарыздар, салықтарды төлеу боынша қарыздар 
жэне тагы да көптеген басқа да кредиторлық берешектер кіреді.



Қаржылық талдау мақсаты үшін міндеттемелердің сыныпталуы 
өте қажетті, сондықтан болашақта турфирмалардың қалыптасу 
көздері бойынша негізделген басқарушылық шешімдер қабылдау 
үшін аталган мәселеге назар аударыңыз. Сонымен қатар, жіктелуі- 
не байланысты міндеттемелер қаржылық есеп нысандарында не- 
месе түсіндірме жазбада көрсетіледі;

4) білім алушының өз білімін бақылау сүрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың өз бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

Баңылау сүрақтары:
1. «Міндеттеме» түсінігі.
2. Міндеттемелердің жіктелінуі.
3. Міндеттемелерді есепке алуға арналған шоттар.
4. Туристик фирмалар төлейтін салықтың түрлері.
5. Берушілер жэне мердігерлермен есеп айырысу есебі жүр-

гізу.
6. Жүмыс жасалынған уақыт есебі үшін қолданылатын 

алғашқы қүжат.
7. Туристік қызметте еңбекке ақы төлеудің нысандары мен 

жүйелері.
8. Еңбекақының түрлері.
9. Еңбекақыдан үсталынатын үсталымдар.

Оцылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілер:
1. Бухгалтерлік жазудыц магынасы: Дт  3010 — «Қысқа 

мерзімді банктік қарыздар», Кт 1030 -  «Агымдық банктік іиот- 
тардагы ақша қаражаттары»

A) басқа үйымдардан ссудалар келіп түсті;
B) басқа кәсіпорыннан аланган қысқа мерзімді қарызды жабу;
C) сатып алынған акңияларға ақша төлеу;
0 )  банктің қысқа мерзімді несиесін жабу;
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Е) банктен қысқа мерзімді несие алу.
2. Мерзімі жэне мацсаты боііытиа банк қарыздарының түр- 

лері:
A) қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді;
B) жанама, кесімді;
C) жай, мерзімдік;
Б ) прогрессивті, регрессивті;
Е) ағымдағы, айналымдағы.
3. Бухгалтерлік эісазудыц магынасы: Дт  7210 -  «Әкімшілік 

шыгыстар», Кт 3350 -  «Ецбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді 
берешек»:

A) әкімшілік-басқарушы персонал қызметкерлеріне еңбекақы 
есептелінді;

B) бекітілген мерзімде алынбаған еңбекақы депоненттелді;
C) кассадан еңбекақы төленді;
Ә) еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталынды;
Е) жинақтаушы зейнетақы қорына аударымдар ұсталынды.
4. Ецбекке ақы төлеудіц нысандары:
A) жеке, бригадалық;
B) негізгі, қосымша;
C) кесімді, мерзімді;
О) кесімді -  сыйақылы, аккордты;
Е) негізгі, келісімді, жанама-кесімді.
5. Жеке табыс салыгын төлеуиіілер:
A) салық салынатын кірісі бар заңцы тұлғалар;
B) кәсіпорынның жұмысшылары;
C) салық салынатын кірісі бар жеке тұлғалар;
О) жұмысшылар жұмыс жасайтын кәсіпорын;
Е) акционерлік қоғам.
6. Ецбекке ақы төлеудіц кесімді нысанында негізгі бастапқы 

қүжаты:
A) наряд;
B) штаттық кесте;
C) қоймалық есеп карточкасы;
О) жұмыс уақыты есебінің табелі;



Е) материалдық ееептілік.
7. Ецбекацыдан үсталатын үсталымдарга жататындар:
A) кәсіподақ жарналары, айлық есептік көрсеткіш;
B) жеке табыс салығы, алименттер, міндетті зейнетақы жар- 

налары;
C) элеуметтік салық, сақтандыру жарналары;
Б ) корпоративтік табыс салығы, қосылған құн салығы;
Е) әлеуметтік салық, мүлік салығы.

Тәжірибелік сабақпш талқыланатын сүрақтар:
1. Міндеттемелердің анықтамасы мен олардың жіктелінуі.
2. Жабдықтаушылармен мен мердіғерлерғе төленетін берешек.
3. Еңбекке ақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айыры- 

су есебі.
4. Бюджетпен есеп айырысу операцияларының есебі.
5. Үзақ мерзімді банктік қарыздар мен несиелер есебі.
Білім алушы білуі тиіс:
-  Дәрісте берілғен сүрақтар көлеміндеғі материалды;
-  Міндеттемелер түсініғі мен олардың жіктелінуін жэне 

бағалауын;
-  Міндеттемелердің бастапқы, синтетикалық жэне аналити- 

калық есебін;

Білім алушы меңгеруі тиіс:
-  Қысқа жэне үзақ мерзімді міндеттемелердің айыр- 

машылығы мен оларды тану мәселелерін;
-  Қысқа мерзімді жэне үзақ мерзімді міндеттемелердің түр- 

леріне қарай қаржылық есепте рэсімделу тэртібін.

Әдістемелік нүсқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  білім алушылардың ез білімін бақылау сүрақтарына жэне 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілғен тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;
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-  семинар сабақта талқыланатын сұрақтар тізімімен таны- 
сып, ұсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  білім алушы нені білуі жэне менгеруі керектігін естен 
шығармаңыз.

Білім алушылардың оқытушының жетекшиіігімеп орында- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен әдістемелік нүсқаулар:

9.1-есеп. Міндеттемелерді есептеу жэне есеп шоттарында 
бейнелеу.

Есептің мақсаты: Міндеттемелерді есептеу тэртібін жэне 
бухгалтерлік есеп шоттарында бейнелеуін меңгеру.

Тапсырма: Төменде келтірілген мэліметтер негізінде мына- 
ларды орындау қажет:

а) шаруашылық операңиялардың шоттар корреспонденңия- 
сын анықтау;

б) 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» шоты бойынша ай соңындағы қалдықты 
анықтау.

Берілген мәліметтер:
1)3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кре- 

диторлық берешек» шоты бойынша ай басындағы қалдық сомасы
-  200000 теңге

2)Жабдықтаушылардан материалдар қоймаға кірістелді -  
50000 теңге

3)Өндіріс қажеттілігіне материалдар жұмсалды -  25000 теңге
4)Жабдықтаушыларға ағымдағы шоттан төлем жасалды -  

150000 теңге

Білім алушылардың оз бетінше орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен ядістемелік нүсқаулар:

9.2-есеп. Міндеттемелерді есепке алу операцияларын бухгал- 
терік есеп шоттарында бейнелеу

Есептің мақсаты: Міндеттемелерді есепке алу операциялары 
бойынша шоттар байланысын меңгеру.

Тапсырма: Төмендегі 9.3-кестеде келтірілген шаруашылық 
операциялары бойынша корреспонденциясын анықтаныз

9-тарау. Қыска мерзімді жэне ұзақ мерзімді... < >  207



208 < >  Туризмдегі бухгалтерлік есеп

9.3-кесте -  Шаруашылық операцияларың тіркеу журналы

№ Шаруашылық операциялар мазмұны Сомасы,
теңге

Шоттар
корреспонденциясы

Дт Кт
1 Туристік фирмаға келіп тұскен 

материалдық құндылықтар үшін 
жабдықтаушылардың шоты 
акцептелді

50 000

2 Келіп тұскен материалдар бойынша 
қосылган күн салыгы есепке алынды 6 000

3 Туристік фирма жабдықтаушыларга 
агымдагы шоттап төлем жасады 56 000

4 Гид-аудармашыга еңбекақы 
есептелінді

80 000

5 Еңбекақыдан зейнетақы жарналары 
үсталды

8 000

6 Гид-аудармашының еңбекақысынан 
жеке табыс салыгы үсталды 5 500

7 Жеке табыс салыгы бюджетке 
аударылды

5 500

8 Гид-аудармашыга ецбекақы төленді 66 500
9 Жер салыгы есептелді 12 500
10 Есептелген жер салыгы бюджетке 

аударылды
12 500

11 Туристік фирма баешысына кезекті 
еңбек демалысына шыгуына 
байланысты ақы ееептелді

185 000

Үсыныпатмн әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының 28.02.2007 ж № 234 «Бухгал- 

терлік есеп пен қаржылық есеп туралы» Заңы (өзгерістер жэне то- 
лықтыруларымен)

2. Қазақстан Республикасы 10.12.2008ж № 99-ІУ «Салық 
жэне бюджетке теленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Са- 
лық кодексі)» (озгерістер жэне толықтыруларымен)

3. Қазақстан Республикасының 15.11.2015 ж № 414-У Еңбек 
Кодексі

4. 1-ХБЕС «Қаржы есептілігін ұсыну» -  хуту.тҒ .тіпйп.кг
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5. 37-ХБЕС «Бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелер 
және шартты активтер» - чуүуід'. тТ. т  і пП п. кх

6. В.К. Радостовец, В.В. Радостовец, О.И. Шмидт. Бухгалтер- 
ский учет на предприятии. — Алматы 2002 ж.

7. Салина А.П. Принципы бухгалтерского учета ІДІ -  Алма- 
ты: Экономика -  2003 ж.

8. Торшаева Ш.М. Принципы бухгалтерского учета: Оқу 
қү.ралы.-Караганда:2006ж

9. «Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрініц 2015 жылғы 31 нау- 
рыздағы № 241 бүйрығы.

10.Бухгалтерлік есеп шоттарыныц үлгілік жоспары. Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрініц 2007 жылғы 23 мамырдағы № 
185 бүйрығымен бекітілген

11 .Бастапқы есеп қүжаттарыныц нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 20 жел- 
тоқсанындағы № 562 бүйрығымен бекітілген

14-3/37-17



210 < >  Туризмдегі бухгалтерлік есеп

10-ТАРАУ. КАПИТАЛДЫҢ ЕСЕБІ

Капитал туралы түсінік, 
оның теориялық негіздемесі

Қазақстан Республикасының заңцарына сәйкес кэсіпорындар 
өзінің қүрылуы барысында шаруашылық қызметпен айналысу 
үшін белгілі бір мөлшерде мүліктерге ие болуы керек. Аталған 
мүліктердің ақшалай елшемге айналдырылғандағы жиынтығы үй- 
ымның меншікті капиталы болып саналады.

Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік туралы» Заңына сәйкес капитст — дара кәсіп- 
кердің немесе үйымның активтеріндегі барлық міндеттемелер ше- 
геріліп тасталғаннан кейінгі үлес.

Кәсіпорын алғашқы қүрылған кезде оның капиталы Қазақстан 
Республикасы заңдарында қаралған мөлшерден кем болмауы тиіс 
және де сол үйымның қүрылтайшыларының ақшалай, заттай жэне 
басқа да түрде қоғамға қосқан үлестерінен қүралады. Бүл сома, 
яғни кәсіпорынның капиталы осы үйымның қызметі барысында 
тапқан таза табысы жэне басқа да кездерден, тегін түскен мүліктер 
мен ақшалай қаржылар есебінен өсіп отырады.

Меншікті капиталға жарғылық капитал, резервтік капитал 
және белінбеген табыс жатады.

Жаргылыц капитал -  кәсіпорынды құру сәтінде оның қалып- 
ты қызметін қамтамасыз ету мақсатында құрылтайшылардың ақ- 
шалай өлшеммен бағаланған салымдарының (негізгі құралдардың, 
материалдық емес активтердің, ақша қаражаттарының жэне т.б.) 
жиынтығы.

Жарғылық капиталдың абсолюттік шамасы және оның балан- 
стың пассивінің жалпы жиынтығындағы алатын үлесі -  кәсіпорын- 
ның қаржылық жағдайының түрақтылығын бейнелейтін маңызды 
керсеткіш.

Резервтік капитал -  зандық-нормативтік және құрылтай құ- 
жаттарына сәйкес кәсіпорынның жарғылық қызметі барысында
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жоспарланбаған шығындардың орнын жабу мақсатында таза та- 
быстың есебінен құрылатын кәсіпорынның қаражаты.

Бәліпбеген пайда (жабылмыган залал) бұл -  кәсіпорынның 
таза табысы, ол кәсіпорынның табысынан шығысын және заңды 
тұлғалардан ұсталынатын корпораңиялық табыс салығын шеғер- 
ғеннен кейінғі қалатын сома.

Жарғылың капитал есебі

Бухгалтерлік есептің маңызды объектілерінің бірі болып га- 
былатын меншікті капитал, оның ең басты бөлігі жарғылық капи- 
талдың құрылуынан басталады. Шаруашылық қызметпен айна- 
лысушы құрылымдардың сан түрлі нысанда құрылыуы олардың 
жарғылық капиталының құрылуына да өзіне тэн өзгешіліктерімен 
ерекшеленеді. Бұл шаруашылық жүргізуші субъектілердің заңмен 
белгіленген қанша нысаны болса, олардың жарғылық капиталын 
қүрудың сонша ерекшелігі бар деген сөз.

Құрылтайшылардың серіктестіктің жаргылық капиталына 
қосқан үлесі ретінде ақша қаражаттары, материалдық емес актив- 
тер, негізгі қүралдар және басқа активтер қабылдануы мүмкін. Са- 
лым ретінде қабылданатын активтер серіктестікке берілу күнінде 
сол күнгі әділетті нарықтық бағасымен бағалануы тиіс. Серікте- 
стіктің жарғылық капиталына салымдар мен жарналар «5030 -  Са- 
лымдар мен пайлар» шотында көрініс табады.

Кәсіпорынның жарияланған капиталы бойынша қүрылтайшы- 
лардың элі салынбаған салымы төленбеген капитал деп аталады. 
Төленбеген капиталдың есебі активті «5110 — Төленбеген капи- 
тал» шотында жүргізіледі. Жарияланған жарғылық капитал толық 
төленген жағдайда бүл шот бойынша қалдық болмайды, ал егер 
керісінше қалдық қалса, онда бүл жарғылық капиталдың толық 
төленбегендігін білдіреді. Жарғылық капиталды есепке алу бой- 
ынша бухгалтерлік жазбалары 10.1-кестеде көрсетілген.
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10.1-кесте -  Жарғылық капиталды есепке алу операциялары бойынша 
негізгі шоттар корреспонденциясы

№ Шаруашылық операциясы
Шоттар корреспонденциясы

Дт Кт
1 2 3 4

1 Жарғылық капиталдың қатысушылардыц 
құрылтай келісімшартында анықталған 
салымдар сомасы молшерінде құрұлуы

5110 5030

2 Жарияланған салымдардың құны төленді:
2.1 ақша қаражаттарымен 1010-1060 5110
2.2 тауарлы-материалдық қорлармен 1310-1350 5110
2.3 қаржылық инвестициялармен 1110- 1150,

2010-2040,
2210

5110

2.4 жылжымайтын мүлікке салынған 
инвестициялармен

2310 5110

2.5 негізгі құралдармен 2410 5110
2.6 биологиялық активтермен 2510, 2520 5110
2.7 материалдық емес активтермен 2730 5110

Резервтік капитал есебі

Резервтік капитал -  бөлінбеген табыс есебінен құрылатын 
кәсіпорынның меншікті қаржысының бір бөлігі.

Резервтік капиталдың құрылу тәртібі заң актілерімен жэне 
серіктестіктің құрылтай құжатымен реттеледі.

Резервтік капитал есебі «5410 -  Құрылтайшы құжаттармен 
белгіленген резерв капиталы» пассивті шотында жүргізіледі.

Кейбір кәсіпорындарда есепті жылдың табысы болмаған не- 
месе жеткіліксіз болған жағдайда серіктестік қатысушыларына та- 
бысты төлеу резервтік капитал қаржылары есебінен жүзеге асыры- 
лады. Сондай-ақ, резервтік капиталдың қаржылары есебінен өткен 
жылдардың залалы жабылуы мүмкін.
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10.2-кесте -  Резервтік капиталды есепке алу операциялары бойынша негізгі 
шоттар корреспонденциясы

№ Шаруашылық операциясы
Шоттар корреспонденциясы

Дт Кт
1 2 3 4

1 Резервтік капиталдьщ құрылуы 5410 5510
2 Резервтік капитал есебінен:
2.1 есептік жылдың немеее өткен жылдардың 

залалын жабу
5410 5510, 5520

2.2 қатысушыларға табыс есептеу 5410 3030

Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) 
есебі

Қаржы-шаруашылық қызметпен айналысу барысында кәсіпо- 
рындар, эдетте, негізгі қызметінен жэне қосалқы қызметінен табыс 
алады. Есепті мерзім ішінде кэсіпорын осы коздерден түскен та- 
быстарды жэне осы табысты табу мақсатында жүмсалган шыгын- 
дарды жеке жинақтап, есепті мерзім аяғында таза табысты (пай- 
даны) анықтауда басшылыққа алынып жүрген заңдық-нормативтік 
актілер бойынша кэсіпорынның таза табысын (пайдасын) немесе 
шеккен залалын анықтайды.

Бөлінбеген пайданы (жабылмаған залалдың) есебін жүргізу 
үшін «5500 -Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) кіші бөлімінің 
мынадай шоттар топтары пайдаланылады:

«5510 -  Есептік жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған 
залалы)» -онда есептік жылдың пайдасы немесе шығыны көр- 
сетіледі, сондай-ақ есептік жыл үшін түпкі қаржылық нәтижені 
қалыптастыру жөніндегі ақпарат жинақталады;

«5520 -  Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған 
залалы)» -онда өткен жылдардағы иайда (залал) көрсетіледі.

Жыл бойы үйымның шаруашылық қызметінің эр түрінен 
алынған табыстар (түсімдер) «6 -  Кірістер» бөлімінің шоттарында 
жинақталады. Ал, «7 -Ш ығыстар» бөлімінің шоттарында есепті



кезең ішінде алынған табыс алумен (түсіммен) байланысты жүм- 
салған шығындар жинақталады.

Есепті жылдың бөлінбеген табысы (жабылмаған залалы) өт- 
кен жылдардың бөлінбеген табысы (жабылмаған залалы) шотына 
көшіріледі.

Жоғарыда келтірілген бухгалтерлік жазудан кейін «5510 -  
Есептік жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы)» шоты 
бойынша қалдық қалмауы тиіс.
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10.3 -кесте -  Бөлінбеген пайданы (жабылмаган шыгынды) есепке алу 
операциялары бойынша негізгі шоттар корреспондснциясы

№ Шаруашылық операциясы
Шоттар корреспонденциясы

Дт Кт
1 2 3 4

1 Есегіті жылы алынган 
табыстарды көрсету

6010,6110-6160, 
6210-6280, 6310, 

6410, 6420

5610

2 Есепті жылы шыққан 
шыгындарды көрсету

5610 6020, 6030, 7010, 
7110, 7210, 7310- 
7340, 7410-7470, 
7510, 7610-7620, 

7710
3 Есепті жылдың бөлінбеген 

пайдасы өткен жылдардың 
бөлінбеген пайдасы 
(жабылмаган залалы) 
шотына көшірілді

5510 5520

4 Есепті жылдың жабылмаган 
ш ы ғ ь [і і ы  өткен жылдардың 
бөлінбеген пайдасы 
(жабылмагаи залалы) 
шотына кошірілді

5520 5510

5 Қатысушыларга табыс 
есептелді

5510, 5520 3030

Қорытынды
Кэсіпорынның өз капиталы (таза активтері) міндеттемелер 

шегерілген активтер болғаныменен, бірнеше элементтерден түра- 
ды. Оның қүрамына негізінен жарғылық капитал, резевтік капитал
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және бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) кіреді. Олардың өздері- 
не тэн құрылу жэне пайдалану ерекшеліктеріне сай, бухгалтерлік 
есепте рэсімделуі де эр түрлі.

Дэріс бойыниіа адістемелік пүсқаулар:
Берілген материалдарды дүрыс түсіну үшін мынадай бірізділік- 

ті ескеру үсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дэріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде көрсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Бүл тақырыппен кәсіпорынның қаржылық 
жағдайын бағалауға мүмкіндік беретін элементтердің есебі аяқта- 
лады. Меншікті капиталдың ең басты бөлігі -  жарғылық капитал. 
Шаруашылық қызметпен айналысушы қүрылымдардың сан түрлі 
нысанда қүрылыуы олардың жарғылық капиталының қүрылуы- 
на да өзіне тән өзгешіліктерімен ерекшеленеді. Бүл шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің заңмен белгіленген қанша нысаны бол- 
са, олардың жарғылық капиталын күрудың сонша ерекшелігі бар 
деген сөз. Сондықтан, серіктестіктер қандай нысанда қүрылатын- 
дығын еске түсіріп қайталау талап етіледі;

4) білім алушының өз білімін бақьтлау сүрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың өз бетімен орындау үшін берілген 
таисырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

Бақылау сұрацтары:
1 .Меншікті капиталдың мэні.
2.Меншікті капитал элементтері.
3.Шаруашылықжүргізуші субъектілердің үйымдық-қүқықтық 

нысандарына байланысты олардың жарғылық капиталының 
қүрылу ерекшеліктері

4.Төленбеген капиталдың мэні.
5.Резервтік капиталдың қүрылу мақсаты жэне қүралу көздері.



Оңылгап материалдарды бекіту үшін берілген тестілер:
\ .Д т  5510 Кт 3030 деген бухгалтерлік жазуды ащындайтын 

операция.
A) өткен жылдардың бөлінбеген табысы құрылтайшылардың 

табысын төлеуге жұмсалған;
B) ұйым құрылтайшыларының мақсатты салымдарының 

есебінен залал жабылған;
C) есепті жылдың бөлінбеген табысы резервтік капиталды 

толтыруға жұмсалған;
О) өткен жылдың бөлінбеген табысы резервтік капиталды тол- 

тыруға жұмсалған;
Е) есепті жылдың бөлінбеген табысы серіктестік қатысушыла- 

рының табысын төлеуге жұмсалған.
2. Серіктестіктіц жарияланган жаргылыц капиталыныц со- 

масына берілетін бухгалтерлік жазу:
A) Дт 1030 Кт 5030;
B) Дт 1310 Кт 5030;
C) Дт 5030 Кт 5110;
Ә) Д т2410К т5110;
Е )Д т 2520 Кт 5110.
3. 5110 «Төленбеген капитал» шотыныц пайдалану мақсаты:
A) алдағы уақытта айналымнан алып тастау үшін акңионер- 

лерден қайтарып алынатын меншікті акциялар жөніндегі ақпарат- 
тарды жинақтау;

B) сатылған акциялар бойынша сатып алушылардың дебитор- 
лық қарыздарының есебін жүргізу;

C) сатылған акциялар бойынша сатып алушылардың креди- 
торлық қарыздарының есебін жүргізу;

О) заңды жэне жеке тұлғалардың жарғылық қорға салатын са- 
лымдары (қосатын үлестері) бойынша қарыздары жөніндегі ақпа- 
раттарды жинақгау;

Е) дүрыс жауап жоқ.
4. Д т  5410 Кт 5520 деген бухгалтерлік жазудыц магынасын 

білдіретін операция:
А) есепті жылы шыққан шығындарды керсету;
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B) есепті жылы алынған табыстарды керсету;
C) қатысушыларға табыс есептеу;
О) өткен жылдардың бөлінбеғен пайдасы резервтік қорға 

бағытталды;
Е) есепті жылдың бөлінбеген пайдасы резервтік қорға бағыт- 

талды.
5. Дт 5410 Кт 3030 деген бухгалтерлік жазудың магынасы:
A) есепті жылы шыққан шығындарды көрсету;
B) есепті жылы алынған табыстарды керсету;
C) қатысушыларға табыс есептелді;
0 )  еткен жылдардың белінбеген пайдасы резервтік қорға 

бағытталды;
Е) есепті жылдың белінбеген пайдасы резервтік қорға бағыт- 

талды.

Тэжірибелік сабақта талқылапатын сүрақтар:
1 .Капитал туралы түсінік, оның теориялық негіздемесі.
2.Жарғылық капитал есебі.
3.Резервтік капитал есебі.
4.Белінбеген пайда (жабылмаған залал) есебі.

Білім алуіиы білуі тиіс:
-  Дәрісте берілген сүрақтар келеміндегі матерналды;
-  Капиталдың жіктелуін және бағалануын;
-  Капиталдың аналитикалық жэне синтетикалық есебін.

Білім алушы меңгеруі тиіс:
-  Капитал қүрамына енетін компоненттердің ерекшеліктерін 

ескере отырып, олардың есебін жүргізу тәртібін.

Әдістемелік пүсқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  білім алушылардың ез білімін бақылау сұрақтарына және 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;



-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, ұсынылған эдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  білім алушы нені білуі жэне менгеруі керектігін естен 
шығармаңыз.

Біпім алушылардың оцытушының жетекшілігімен орында- 
уы үіиін берілген тапсырмалар мен әдістемелік нүсцаулар:

10.1-есеп. Капиталды есепке алу операцияларын бухгалтерлік 
есеп шоттарында бейнелеу

Есептің мақсаты: Капиталды есепке алу операциялары бой- 
ынша шоттар байланысын меңгеру.

Тапсырма: 10.4-кестеде келтірілген шаруашылық оиерация- 
лары бойынша шоттар корреспонденциясын анықтаңыздар.
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10.4-кесте -  Шаруашылық операцияларын тіркеу журналы

№ Шаруашылық операцияның 
мазмүны Сомасы, теңге

Шоттар
корреспонденциясы

Дебет Кредит
1 2 3 4 5

1 Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің қүрылтайшылары 
жаргылық капиталын жариялады

2 000 000

2 Жарияланған салымдардың қүны 
келесі активтер түрінде төленді:

2.1 өнім малы 300 000
2.2 компьютерлер 200 000
2.3 аяқталмаган қүрылыс 1 200 000
2.4 отын 100 000
2.5 материалдар 90 000
2.6 ақша қаражаттары 110 000
3 Негізгі қүралдар қайта багаланды 250 000
4 Материалдық емес активтер қайта 

багаланды
130 000

5 Есепті жылдың пайдасынан 
резервтік қорға аударымдар 
жасалды

80 000
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Білім алуіиьтардың өз бетіпше орыпдауы үшін берілген 
тапсырмалар мен әдістемелік нүсцаулар:

10.2-есеп. Капиталды есепке алу операцияларын бухгалтерлік 
баланста бейнелеу.

Есептің мақсаты: Капиталды есепке алу операциялары бой- 
ынша кіріспе балансты құрып үйрену. Өткен материалдарды еске 
түсіру.

Тапсырма: 10.4-кестенің 1 жэне 2 тармақтарында келтірілген 
шаруашылық операциялары бойынша ЖШС-ің кіріспе балансын 
қүрыңыз.

Үсынылатын эдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының 28.02.2007 ж № 234 «Бух- 

галтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы (өзгерістер 
жэне толықтыруларымен)

2. 1 -ХБЕС «Қаржы есептілігін үсыну» -  \\'\\л\'.тІ'.тіпПп.к/
3. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары. Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылгы 23 мамырдағы № 
185 бүйрығымен бекітілген

4. Алибекова Б.А. Бухгалтерлік есеп принциптері. ОӘК. -  
Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Е¥У  баспаханасы, 171-1776.

5. Кеулімжаев Қ.К, Әжібаева З.Н., Қүдайбергенов Н.А. Бух- 
галтерлік есеп принциптері. Оқу қүралы. -  Алматы: Экономикс, 
2003,332-3426.
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11-ТАРАУ. ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕП БЕРУДІ ДАЙЫНДАУ

Қаржылық қорытынды есеп берудің  
маңызы және оны дайындап тапсыру 

тәртібі

Қаржылық қорытынды есеп беру белгілі бір кезеңде ұйым- 
ның шаруашылық қызметінің жағдайы мен нәтижелері туралы 
жинақталған мэліметтерден түратын ағымдағы есептің қысқаша 
мэлімдемесі болып табылатын есеп жазбаларының ерекше түрі.

Қаржы есептілігі кэсіпорынның қаржы жағдайын, қызметінің 
қаржы нәтижелерін жэне ақшалай қаражаттар қозғалысын объек- 
тивті түрде көрсетуге тиіс.

Қаржылъщ цорытынды есепті цүру кэсіпорында жүргізілетін 
есеп жүмысының соңғы сатысы болып табылады. Қаржылық қоры- 
тынды есептің мэліметтері бойынша кәсіпорынның қаржылық-ша- 
руашылық қызметі қорытындыланады және де ол талдау жасау, 
кәсіпорынның шаруашылық қызметін жоспарлау үшін негізгі 
ақпарат көзі болып табылады.

Кәсіпорын қызметіндегі нақты нэтижелердің шынайы жэне 
дәл көрсетілуі, барлық көрсеткіштердің бір-бірімен тыгыз байла- 
нысты болуы, есепті қүруда эдістемелік жэне басқа да ережелердің 
сақталуы, қорытынды есеп деректерінің инвесторлар мен басқа да 
пайдаланушыларға түсінікті болуы, қаржылық қорытынды есеп 
беруге қойылатын негізгі талаптар болып табылады.

Қаржылық қорытынды есеп мерзім сайын дайындалып тапсы- 
рылады және оны пайдаланушы қалың топтың ақпарат женіндегі 
қажеттерін қанағаттандырып отырады. Кейбір пайдаланушылар 
екілеттіктері болған жағдайда қаржылық қорытынды есепте бар 
ақпаратқа қосымша ақпарат талап ете алады. Пайдаланушылар- 
дың көпшілігі қаржылық мәліметтердің негізгі қайнар кәзі ретінде 
қаржылық қорытынды есепке сенім артуға тиісті.
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Үйымдар жылдық қаржылық қорытынды есепті меншік ие- 
леріне — құрылтай құжаттарына сэйкее, мемлекеттік статистика 
органдарына -  тіркелген жерінде, мемлекеттік бақылау жэне қа- 
дагалау органдарына -  олардың құзіретіне сәйкес тапсырады.

Қаржылық қорытынды есеп Қазақстан Республикасының ва- 
лютасымен жасалуға тиісті. Өлшем бірлігі -  мың теңге.

Қаржылық қорытынды есепке дер кезінде орындалуына және 
дұрыстығына жауап беретін ұйымның басшылығы жэне бас бух- 
галтері қол қояды.

Жылдық қаржылық қорытынды есеп есепті кезеңнен кейінгі 
жылдың 30 сәуіріне дейін тапсырылуы тиісті. Меншік иелері осы 
мерзім шегінде қаржылық қорытынды есепті тапсырудың мерзімін 
анықтап тағайындай алады, бірақ ол жылына 1 реттен аспауы тиіс.

Жылдық қаржылық қорытынды есеп үшін есепті кезең болып 
I қаңтардан 31 желтоқсанға дейінгі күнтізбелік жыл алынады.

Жаңадан құрылған ұйым үшін бірінші есепті жыл оның мем- 
лекеттік тіркеуден өткен сэтінен басталып, сол жылдың 3 1 желтоқ- 
санымен аяқталды.

¥йы м  тіркеуге алынған немесе заңды түлға мәртебесіп алғанға 
дейінгі жасалған операциялар бірінші есепті жылдық қаржылық 
есебіне кіреді.

Заңды тұлғаның қаржылық қорытынды есебі оларды пайда- 
ланушылар үшін жариялауға ашық болып табылады. Жылдық 
қаржылық қорытынды есептің дұрыстығы заңды тұлға немесе 
тэуелсіз аудитор ұсынган тэуелсіз аудиторлық қорытындымен 
расталады. Қаржылық есептер қаржылық қорытынды есеп берудің 
құрамдас бөліктері болып табылады.

Қаржы есептілігі ұйым қызметінің қаржы жағдайы мен қаржы 
нәтижелерінің құрылымдалған ұсынуы болып табылады. Оның 
мақсаты -мүдделі тұлғаларды дара кәсіпкерлер мен ұйымдар- 
дың қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері жэне қаржылық 
жағдайындағы өзгерістер туралы толық жэне дұрыс ақпаратпен 
қамтамасыз ету болып табылады. Қаржы есептілігі сондай-ақ 
ұйым басшылыгына сеніп тапсырылған ресурстарды басқару 
нәтижелерін де керсетеді.



Мемлекеттік мекемелердіц царжылъщ есептілігін цоспаган- 
да, царжылыц есептілік мыналарды цамтиды:

1) бухгалтерлік баланс;
2)залалдар туральт есеп;
3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
4) капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
5) түсіндірме жазба.
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Бухгалтерлік баланс

Бухгалтерлік баланс үйьтмның активтерін, міндеттемелерін 
жэне меншікті капиталын көрсетеді.

1-ші «Қаржы есептілігін үсыну» халықаралық бухгалтерлік 
есеп стандартына сәйкес эрбір кәсіпорын, өз операңияларының си- 
патына сүйене отырып, қысқа мерзімді жэне үзақ мерзімді актив- 
тер мен міндеттемелерді жеке сыныптау ретінде баланстың өзінде 
үсынатынын немесе үсынбайтынын анықтауға тиіс. Егер кэсіпо- 
рын ондай сыныптау жүргізбеуді үйғарса, онда активтер мен мін- 
деттемелер олардың өтімділігі тәртібімен, еркін үсынылуға тиіс.

Үсынудың қандай эдісі қабылданғанына қарамастан, өтелуі 
немесе орнын толтыру баланс күнінен он екі ай бүрын немесе кей- 
ін күтіліп отырған, сомаларды біріктіретін активтер мен міндетте- 
мелердің эрбір бабы бойынша ашып көрсетуге тиіс.

Баланстыц өзі кем дегенде мыпаларды көрсететін жекелеген 
баптарды цамтуга тиіс:

а) жьтлжымайтын мүлік, үйлер жэне жабдық;
э) материалдық емес активтер;
б) қаржылық активтер (в), (ғ) жэне (д) тармақтарында көр- 

сетілген сомаларды алып тастап);
в) үлес қосып қатысу әдісі бойынша ескерілген инвестиция-

лар;
г) босалқылар;
ғ)сауда берешек жэне басқа дебиторлық берешек;
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д) ақшалай қаражаттар жэне олардың баламалары;
е) сауда жэне басқа несиегерлік берешек;
ж) 12 -  «Залалға салынатын салықтар» ХБЕС-на сәйкес салық 

міндеттемелері мен активтер;
з) бағалау міндеттемелері;
и) пайыздар есептелетін ұзақ мерзімді міндеттемелер; 
й) азшылық үлесі; жэне
к) шығарылған капитал мен резервтер.

Залалдар туралы есеп

Залалдар туралы есептің өзінде міндетті түрде кезең ішін- 
де мынадай сомаларды көрсететін кем дегенде мынадай желілік 
баптар болуга тиіс:

-  табыс;
-  қаржьшандыру жөніндегі шығындар;
-  қауымдасқан компаниялар мен бірлескен кәсіпорындар- 

дың пайдалары мен залалдарында үлес қосып қатысу бойынша 
есептеу әдісіне сәйкес ескерілген үйымның үлесі;

-  салық бойынша шығыстар;
-  тоқтатылған қызметтен алынған салық салудан кейінгі 

жиынтық пайда немесе залал; жэне
-  пайда немесе залал.
Залалдар турсты есептің өзінде міндетті түрде мынадай 

баптар кезең ішінде пайданы немесе залсілды бөлу ретінде ашып 
көрсетілуге тиіс:

-  азшылық үлесіне жатқызылатын пайда немесе залал; жэне
-  еншілес компанияның меншікті капитал иелеріне жататын 

пайда немесе залал.
¥йым қызметінің қаржы нәтижелерін түсіну үшін осылай- 

ша үсыну маңыздьт болған кезде, пайдалар мен залалдар туралы 
есептің өзінде міндетті түрде қосымша желілік баптар, бөлім- 
дердің тақьтрыптары жэне аралық сомалар үсынылуға тиіс.



Үйым қандай ұсынудың сенімді болып табылатынына жэне 
неғұрлым маңызды ақпарат беретініне байланысты не шығыста- 
рының сипатына, не үйым ішіндегі олардың мақсатына негіздел- 
ген сыныптауды пайдалана отырып, шығыстарды талдауды ұсы- 
нуға міндетті.

Талдаудың бірінші нысаны «шыгыстар сипаты бойынша 
әдіс» деп аталады. Пайдалар мен залалдар туралы есепте шығы- 
стар олардың сипатына қарай біріктіріледі жэне олардың эртүрлі 
мақсаттарға арналуына сәйкес үйым ішінде қайта бөлінбейді. Бүл 
әдісті қолдану оңай, өйткені қызметтік сыныптауға сәйкес шығы- 
старды бөлу талап етілмейді.
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11.1-кесте -  Шыгыстардың сипаты бойынша адістіц комегімен сыныптау

Түсім X
Басқа кіріс X
Дайын өнім жэне аяқталмаган өндіріс босалқыларындағы X
өзгерістер
Пайдаланылған шикізат жэне шығыс материалдары X
Қызметкерлерге сыйақы төлеуге арналған шығысгар X
Амортизациялық шыгыстар X
Басқа шығыстар X
Шығыстар жиынтығы (X)
Залал X

Талдаудың екінші нысаны «іиыгыстардың мақсаты бойын- 
ша» немесе «сатудың өзіндік цүны бойынша» деп аталады жэне 
сатудың өзіндік күнының бір бөлігі ретінде олардың мақсатына 
сәйкес шығыстарды, немесе, мысалы, өткізуге немесе экімшілік 
қызметті жүргізуге арналған шығыстарды ажыратады. Ең аз деген- 
де, үйым осы әдіс бойынша сатудың өзіндік қүнын басқа шығы- 
стардан бөлек ашып көрсетеді. Бүл әдіс шығыстарды сипатына 
қарай сыныптауға қарағанда пайдаланушыларға неғүрлым маңы- 
зды ақпарат беруі мүмкін, бірақ шығыстарды олардың мақсатына 
қарай бөлу бөлудің субъективтілігіне жэне тиісті пікірлер эзірлеу 
жөнінде едәуір күш жүмсауға әкеп соқтыруы мүмкін.
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11.2-кесте -  Шығыстар тағайындау әдіеініц кемегімен сыныптау

Түсім X
Сатудың өзіндік қүны (X)
Жалпы залал X
Басқа кіріс X
Өткізуге жүмсалған шығыстар (X)
Әкімшілік шығыстары (X)
Басқа шығыстар (X)
Залал X

Ақша қозғалысы хуралы есеп

А циш царажаттарының цозгалысы туралы ацпарат қаржы 
есептілігін пайдаланушыларға ұйымның ақшалай қаражаттарды 
жэне ақшалай қаражаттардың баламаларын іздестіру және ұйым- 
ның ақшалай қаражаттардың осы тасқындарын пайдапану жөнін- 
дегі қабілетін бағалау үшін негіз береді. Ақша қаражаттарының 
қозғалысы туралы есепті жэне осыған байланысты ақпаратты 
ашып көрсетулерді ұсынуға қойылатын талаптар 7 «Ақша қара- 
жаттарының қозғалысы туралы есептер» Халықаралық стандар- 
тында атап көрсетілген.

Ацша царажаттарының цозгалысы жөніндегі цорытынды 
есептің негізгі мацсаты:

1) Есеп беру мерзімі ішінде заңды тұлғаларға ақша қаражатта- 
рының келіп түсуі мен шығуы жөніндегі ақпараттарды беру;

2) Есеп беру мерзімінде заңды тұлғалардың операңиялық, 
инвестиңиялық жэне қаржылық қызметі жөніндегі ақпараттарды 
беру.

Операциялыц цызмет -  заңды тұлғаның табыс табу бойынша 
негізгі қызметі сонымен бірге қаржылық жэне инвестиңиялық қы- 
зметіне жатпайтын басқа да қызметі.

¥йымдар операңиялық қызметтен болған ақша қаражаттары- 
ның қозғалысын тікелей немесе жанама әдістерді пайдалана оты-
рып ашып көрсетеді:
15-3/37-17



1. Тікелей әдіс -  бұл ақшаның келіп түсуі мен төленуінің негіз- 
гі түрлері ашып көрсетілетін әдіс. Бүл эдіс ақшамен жүргізілетін 
эрбір операңияны зерттеуге жэне ол операцияның субьект қыз- 
метінің қай түріне жататынын анықтауга негізделген.

Тікелей эдісті залалдар туралы қорытынды есептің эрбір 
бабына түзету (корректировка) жасау деп түсіну керек. Мүндай 
жағдайда түзетуді өнімді сатып-өткізуден түскен ақша түсімінен 
бастау керек. Одан тауарды сатып алу бойынша төленген барлық 
ақшаның сомасын, агымдағы шығындар бойынша жүмсалған 
ақшаны, несие үшін проценттер сомасын, бюджетке төленген 
төлемдерді алып тастау керек. Жиынтығында операциялық қы- 
зметтен алынған ақша қаражаттары жағдайының сомасын шыға- 
рады.

Тікелей әдісті қолдангаи кезде операциялъщ цызметтіц нәти- 
жесінде пайда болатын ацша царажаттатыныц цозгалысын 
бейнелейтін операцияларга төмендегі операциялар жатады:

а) тауарларды саты- өткізуден жэне қызмет көрсетуден алынған 
ақша қаражаттары;

ә) жөнелтілген тауарлы-материалдық босалқылар, көр- 
сетілетін қызмет үшін алынған аванстардың сомасы;

в) проценттер, дивидендтер, басқа да әр түрлі сипаттағы табы- 
стардың келіп түсуі.

Ақша қаражаттарының шығуы:
а) келіп түскен тауарлар жэне көрсетілген қызмет үшін жаб- 

дықтаушыларға жэне мердігерлерге ақша төлеу;
ә) келіп түсетін тауарлы-материалдық қүндылықтар, көр- 

сетілетін қызметтер, атқарылатын жүмыстар үшін аванс төлеу;
б) еңбекақы төлеу жэне басқа да төлемдер;
в) бюджетпен, элеуметтік сақтандыру жэне қамсыздандыру 

органдарымен есеп айырысу;
г) проценттерді телеу;
д) басқа да төлемдер.
2Ж анама әдіс -  бүл таза залалға ағымдағы активтердің, ақ- 

шасыз операциялардың табыстар мен залалдың және міндеттеме- 
лердің өзгеруіне байланысты түзету (корректировка) жасалынатын 
әдіс.
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Бұл әдіс бухгалтерлік баланс және залалдар ееебінің ақпарат- 
тарына негізделген.

Жанама әдісте залалдар туралы есептің әрбір бабын түзету көз- 
делмейді. Бүл әдіске сәйкес есеп беру мерзіміндегі таза залалдар 
өткен есеп беру мерзімімен салыстырғандағы езгеруі тузетіледі.

Инвестициялыц қызмет — үзақ мерзімді активтерді сатып алу 
және сату, өтелетін несиелерді алу жэне беру.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде пайда болатын ақіна 
қаражаттарының қозғалысына төмендегілер жатады:

1. А қиш қаражаттарыныц келіп түсуі:
-  материалдық емес активтерді, негізгі қүралдарды және 

басқа;
-  үзақ мерзімді активтерді сатып- өткізуден;
-  қаржылық инвестицияларды сатып-өткізуден;
-  басқа да заңды түлғалардан алынған несиелер;
-  басқа да түсімдер.
2. Ақша қаражаттарыныц шыгуы:
- материалдық емес активтерді, негізгі қүралдарды және 

басқа үзақ мерзімді активтерді сатып алу;
-  қаржылық инвестициялар алу;
-  басқа занды түлғаларға несие беру;
-  басқа да төлемдер.
Қаржылық қызмет -  заңды түлғаның (кәсіпорынның) нэти- 

жесі меншікті капитал және қарызға алынған қаржылардың қүра- 
мы мен мөлшерінің өзгеруі болып табылатын қызметі.

Қаржылық қызметтің нәтижесінде болатын ақша қара- 
жаттарының қозгалысын төмендегі операциялар аіқындайды:

1. Ақша қаражаттарының келіп түсуі:
-  акцияларды және басқа қүнды қағаздарды шығарып, са- 

тып-откізуден;
-  банк несиелерін алу;
-  басқа д а түс імд ер.
2. Ақша қаражаттарыныц шыгуы:
-  банк несиелерінің қайтарылуы;
-  меншікті акцияларды қайта сатып алу;



-  дивиденд төлеу;
-  басқада төлемдер.
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Капиталдағы өзгерістер туралы есеп

Капиталдагы өзгерістер турапы есептіц міидеті -  қаржылық 
есеп деректерін пайдаланушыларға кэсіпорынның қаржылық 
жағдайындағы жинақталған табыс жэне шығыс сияқты барлық 
елеулі өзғерістер жөнінде ақпарат беру. Залалдар туралы есепте, 
мысалы, неғізғі құралдарды қайта бағалау нәтижесінде алынған 
кірістер жэне шығыстар көрініс таппайды.

Үііым меншікті капиталдагы өзгерістер туралы есеп ұсьінуга 
және осы есептің өзінде мынадай ацпаратты аиіып көрсетуге 
міндетті:

-  кезең ішіндеғі залал немесе залал;
-  Стандарттар мен Түсіндірмелердің талаптарына сәйкес ті- 

келей меншікті капиталда танылатын кезең ішіндеғі кірістер мен 
шығыстардың барлық баптарын, сондай-ақ осы баптардың жиын- 
тық сомасын;

-  еншідес компанияның меншікті капиталының иелеріне 
жэне азшылық үлесіне қатысты жиынтық сомаларды бөлек көр- 
сетіп, кезең ішіндеғі кірістер мен шығыстар сомасын;

жэне
-  меншікті капиталдың эрбір компоненті бойынша -  8 ІА8 

Халықаралық саясатына сэйкес танылған есеп саясатындағы әз- 
герістердің жэне қателерді түзетудің ықпалы.

Тек осындай баптарды қамтитын меншікті капиталдағы оз- 
герістер туралы есеп танылған кірістер мен шығыстар туралы есеп 
ретінде аталуға тиіс.

Үйым сондай-ац меншікті капиталдагы өзгерістер туралы 
есепте, не царжы есептілігіне ескертулерде мыналарды үсынуга 
міндетті:
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-  меншікті капитал иелерінің төлемдерін жеке көрсете оты- 
рып, меншікті капитал иелері ретінде әрекет жаеайтын меншікті 
капитал иелерімен операциялар сомасын;

-  кезеңнің басындағы жэне есепті күнгі тікелей пайда саль- 
досы, сондай-ақ кезең ішіндегі тиісті озгерістер;

-  жэне
-  эрбір өзгерісті жеке ашып керсете отырып, төленген мен- 

шікгі капиталдың эрбір тобының және кезеңнің басындағы жэне 
соңындағы әрбір резервтің баланстық қүнының арасындағы тек- 
серу.

Қаржылъщ есептіліктерге жасалатын ескертулер міндет- 
ті түрде:

-  қаржы есептілігін жэне таңцап алынған нақты есеп саяса- 
ты туралы ақпаратты үсынуға;

-  Халықаральтқ қаржы есептілігі стандарттарының талап- 
тарына сәйкес баланстың өзінде, пайдалар мен залалдар туралы 
есепте, меншікті капиталдағы өзгерістер туральт есепте немесе 
ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есепте үсынылмайтын 
ақпаратты ашып көрсетуге;

жэне
-  баланстың өзінде, пайдалар мен залалдар туралы есепте, 

меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепте немесе ақшалай 
қаражаттардың қозғалысы туралы есепте үсынылмайтын, бірақ 
есептіліктің осы түрлерінің кез келгенін түсіну үшін маңызды қо- 
сымша ақпарат беруге тиіс.

Қорытыпды
Бухгалтерлік есепке алудың соңғы кезеңі болып қаржылық 

қорытынды есеп деп аталатын бірқатар есептер нысаныда- 
рын даярлау табылады. Мемлекеттік мекемелердің қаржылық 
есептілігін қоспағанда, қаржылық есептілік бухгалтерлік балан- 
сты, залалдар туралы есепті, ақша қаражатының қозғалысы тура- 
лы есепті, капиталдағы өзгерістер туралы есепті жэне түсіндірме 
жазбаны қамтиды.

Қаржылық есептілік нысандары бірігіп үйымның ресурстары- 
ның болашақтағы қозғалысы мен қаржылық жағдайына қатысты



шешімдерді қабылдауға жэне болжау жасауга көмек ретінде ішкі 
жэне сыртқы пайдаланушыларға өткен кезең жөніндегі мәліметтер 
ұсынады.

Дэріс бойыпша эдістемелік нүсңаулар:
Қаржылық есеп нысандарын ұсынудың қандай әдісі қабыл- 

данғанына қарамастан, оларда міндетті түрде ашылып көрсетілуге 
тиісті мэліметтер бар. ХҚЕС-на сүйене отырып осы мэселені қо- 
сымша толық зерделеу талап етіледі.

Бақылау сүрақтары:
1. Қаржылық есептілік қамтитын нысандар.
2. Қаржылық есептіліктің мақсаты.
3. Бухгалтерлік баланс кем дегенде қамтуға тиіс баптар.
4. Пайдалар мен залалдар туралы есептің өзінде кем дегенде 

болуға тиісті желілік баптар.
5. Шығыстардың сипаты бойынша эдістің көмегімен сыныптау.
6. Шығыстарды тагайындау эдісінің комегімен сыныптау 

мағынасы.
7. Капиталдағы өзгерістер туралы есептілікте көрсетілуі 

тиісті ақпараттар.
8. Ақша қаражаттарының қозғалысы жоніндегі қорытынды 

есепті қүрудың қажеттілігі.
9. Заңды түлғаның операциялық қызметінен түскен ақша қа- 

ражаттарының қозғалысын ашып көрсететін эдістер.

Оқылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілер:
І.Үйымдар жылдъщ царжылъщ қорытынды есебін тапсыр- 

майды:
A) Қүрылтай қүжаттарына сәйкес меншік иелеріне;
B) ҚР-ның мемлекеттік статистика органдарына;
C) ҚР-ның мемлекеттік бақылау органдарының қүзыретіне 

сәйкес;
0 )  ҚР-ның мемлекеттік қадағалау органдарының қүзыретіне 

сәйкес;
Е) Жергілікті әкімшіліктерге.
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2.¥йым жылдъщ царжылык, қорытынды есебін дайы- 
дап-тапсыруга мерзімі:

A) Есепті жылдан кейігі жылдың Іқаңтарына дейін;
B) Есепті жылдың 31 желтоқсанына дейін;
C) Есепті жылдан кейігі жылдың 30 ақпанына дейін;
Э) Есепті жылдан кейігі жылдың 30 сәуіріне дейін;
Е) Есепті жылдан кейігі жылдың 30 наурызына дейін.
3.Қаржылъщ жагдайды багалауга байланысты царжылъщ 

есеп беру элементтеріне енбейді:
A) Үзақ мерзімді активтер;
B) Міндеттеме;
C) Шыгыстар;
О) Капитал;
Е) Қысқа мерзімді активтер.
5. Қаржылъщ-шаруашылъщ цызметініц нәтижелерін бага- 

лауга тікелей байланысты царжылыц есеп беру элементтеріне 
енеді:

A) Активтер;
B) Кірістер;
C) Үзақ мерзімді міндеттеме;
О) Капитал;
Е) Қысқа мерзімді міндеттеме.
6. Дара кәсіпкер немесе үйым өткен оцигалар нәтижесінде 

бацылап отырган, болашацта экономикалыц пайда алу күтілетін 
ресурстар:

A) Активтер;
B) Міндеттеме;
C) Капитал;
Э) Кірістер;
Е) Шығыстар.
7. Дара кәсіпкердіц немесе үйымныц активтеріндегі барлыц 

міндеттемелер шегеріліп тасталганнан кейінгі үлес:
A) Кірістер;
B) Шығыстар;
C) Активтер;
В) Міндеттеме;
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Е) Капитал.
8. Операциялъщ қызмет:
A) ¥зақ  мерзімді активтерді сатып алу;
B) Заңды тұлғаның меншікті капиталының және несие қара- 

жатының мөлшері мен кұрамына өзгеріс енгізетін қызметі;
C) ¥ зақ  мерзімді активтерді сату;
13) Заңды тұлғаның табыс алатын негізгі қызметі;
Е) Төтенше жағдайлардан алынған табыс.
9.Инвестициялъщ цызмет:
A) Заңды тұлғаның табыс алатын негізгі қызметі;
B) Заңды тұлғаның меншікті капиталының және несие қара- 

жатының мөлшері мен құрамына өзгеріс енгізетін қызметі;
C) ¥ зақ  мерзімді активтерді сатып алу және сату;
О) Ақша қаражаттарының келіп тусуі және шығуы;
Е) Төтенше жағдайлардан алынган табыс.
10. Қаржылъщ цызмет:
A) Заңды тулғаның табыс алатын негізгі қызметі;
B) Заңды тулғаның меншікті капиталының және несие қара- 

жатының мөлшері мен қурамына өзгеріс енгізетін қызметі;
C) ¥зақ  мерзімді активтерді сатып алу;
О) Ақша қаражаттарының келіп түсуі жэне шығуы;
Е) Төтенше жағдайлардан алынған табыс.
11 .Қарэісылыц жагдайды багалауга байланысты царжылыц 

есеп беру элементтері:
A) Активтер, міндеттеме, өз капиталы;
B) Кірістер, шығыстар;
C) Бухгалтерлік баланс, ТТайда мен залалдар туралы есеп, 

Ақша қозғалысы туралы есеп, Капиталдағы өзгерістер туралы 
есеп;

О) Шоттар және қосарлы жазу;
Е) Есептеу жэне үздіксіздік.
И.Қаржылыц-шаруашылыц цызметінің нэтижелерін багала- 

уга тікелей байланысты царжылъщ есеп беру элементтері:
A) Активтер, міндеттеме, өз капиталы;
B) Шоттар жэне қосарлы жазу;
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С) Бухгалтерлік балане, Кірістер мен шығыстар туралы есеп, 
Ақша қозғалысы туралы есеп, Өз капиталындағы өзгерістер тура- 
лы есеп;

Э) Есептеу жэне үздіксіздік;
Е) Кірістер, шығыстар.
13.Қаржылыц есеп беру:
A) Салық жөніндегі ақпараттар;
B) Статистикалық ақпараттар;
C) Активтер қозғалысы жөніндегі ақпараттар;
О) ¥йымның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері мен 

қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы ақпарат беру;
Е) Пассивтер қозғалысы жөніндегі ақпараттар.
14.Қаржыльщ есеп беру үлгілеріне енбейді:
A) Бухгалтерлік баланс;
B) Пайда мен залалдар туралы есеп;
C) Салықтық декларациялар;
Б ) Ақша қозғалысы туралы есеп;
Е) Капиталдағы өзгерістер туралы есеп.
15. Операциялъщ цызметтен түскен ацша царажаттарыныц 

цозгалысын ашып көрсетуде заңды түлга пайдаланатын эдістер:
A) Үздіксіз жэне кезеңдік;
B) Тікелей жэне жанама;
C) Жоспарлы жэне нақты;
В) Баптар және негізгі топтар;
Е) Есептеу жэне үздіксіздік.
16. Қаржылыц есеп беру элементтері багаланатын цүндар:
A) орташа;
B) бастапқы, дисконтталған, ағымдағы;
C) сенімді, салыстырмалы;
0 ) бөлу, статистикалық;
Е) қаржылық, басқарушылық.
17. Қаржылыц есеп берудіц негізгі нысаны
A) бухгалтерлік баланс;
B) қаржыльтқ нәтижелер туралы есеп беру;
C) негізгі қүралдардың қозғалысы туралы есеп беру;
Б ) міндеттемелер туралы есеп беру;
Е) материалдардың қозғалысы туралы есеп беру.
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Тәжірибелік сабаңта талқыланатын сұрақтар:
1. Қаржылық есептіліктің мақсаты жэне компоненттері.
2. Баланста көрсетілуі тністі ақпараттар.
3. Залалдар туралы есептілікте көрсетілуі тиісті ақпараттар.
4. Капиталдағы өзгерістер туралы есептілікте көрсетілуі 

тиісті ақпараттар.
5. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік.
6. Түсіндірме жазба қажеттілігі.
7. Есеп саясаты туралы ақпаратты ашу.

Білім алуіиы білуі тиіс:
-  Дәрісте берілген сүрақтар көлеміндегі материалды;
-  Қаржылық есептіліктің мақсаты мен компоненттерін;
-  Қаржылық есептілік нысандарында корсетілетін ақпарат- 

тарды.

Білім алушы меңгеруі тиіс:
-  Қаржылық есептілік нысандарын қүру тэсілдерін;
-  Қаржылық есептілік нысандарын үсыну тэртібін.

Әдістемелік нүсқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  Білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына жэне 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, үсынылған эдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  білім алушы нені білуі және менгеруі керектігін естен 
шығармаңыз.

Білім алушылардың оқытушының жетекшілігімен орында- 
уы үшін беріпген тансырмалар мен эдістемелік нүсқаулар

11.1-есеп. Қаржылық есептілік нысандарын құру
Есептің мақсаты: Залалдар туралы есепті қүру тэртібін мең- 

геру.
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Тапсырма: ¥йы м  қандай үсынудың сенімді болып табылаты- 
нына және негүрльгм маңызды ақпарат беретініне байланысты не 
шығыстарының снпатына, не ұйым ішіндегі олардың мақсатына 
негізделген сыныптауды пайдалана отырып, шығыстарды тал- 
дауды ұсынуға міндетті. Сыныптауларды салыстыра отырып олар- 
дың басымдылығы мен кемшіліктерін анықтаңыз, және туристік 
кәсіпорындарда қандай сыныптауды қолданған дұрыс. ЬСөзкара- 
сыңызды жазбаша түрде дәлелдеңіз.

Білілі алуіиылардың оз бетінше орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен здістемелік нүсцаулар:

11.2 -есеп. Қаржылық есегітілік нысандарын құру
Есептің мақсаты: Қаржылық есептілік нысандарын құру 

тәртібін меңгеру.
Тапсырма: Қаржылық есептілік нысандарын құрудың стан- 

дартты үлгілерін қолдану дұрыс деп санайсыз ба? Егер, дұрыс 
болса, стандарттар неліктен олардың түрлі форматын ұсынады? 
Ойыңызды жазбаша түрде ұсыныңыз.

Үсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының 28.02.2007 ж № 234 «Бух- 
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жэне толықтыруларымен)

2. Қаржы есептілігін эзірлеу жэне ұсыну тұжырымдамасы -  
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4 . 7 -  ХҚЕС «Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп-
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12-ТАРАУ. ТУРИЗМДЕГІ ТУРИСТІК 
ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК Қ¥НЫН ҚҮРАЙТЫН 

ШЫҒЫНДАРДЫҢ ЕСЕБІ

Туристік қызметтің түрлері. 
Турөнім туралы түсінік

Қазақстан Республнкасының «Қазақстан Республикасындағы 
туристік қызмет туралы» заңына сәйкес, жеке немесе заңды түлға- 
лардың туристік қызмет көрсету жөніндегі кэсіпкерлік қызметі ту- 
ристік қызмет болып танылады.

Туристік қызметтер демалуды, тарихи және мэдени мүра- 
лармен танысуды, спортпен шүғылдануды, мэдени-бүқаралық 
іс-шараларға қатысуды жэне тағы басқаларды қамти отыра, әле- 
уметтік-сауықтыру сипатымен ерекшеленіп, халық түтынатын 
қызметтердің маңызды бәлігін қүрайды. Сондықтан туризммен 
экономикалық, әлеуметтік, тэрбиелік жэне эстетикалық аспектлер 
байл аныстырылады.

Туристер негізгі, қосымша және ілеспелі цызметтердің 
түтыиушылары болып табылады. Негізгі туристік цызметтерге 
жататындар:

-  орналастыру;
-  тамақтандыру;
-  келіктік қызмет, оның ішінде трансфер;
-  экскурсиялық қызмет.
Қосымша цызметтер кең кәлемді спектерге ие. Туризмнің 

дамыған инфрақүрылымында олардың үлесіне кірістің жалпы 
келемінің 50 пайызына жуығы кіреді. Оларга келесілерді жатцы- 
зуга болады:

-  негізгі қызметтердің тізіміне кірмейтін қосымша экскур- 
сиялар;

-  дене шынықтыру-сауықтыру қызметтері;
-  медиңиналық қызметтер;
-  мэдени-ойын-сауық жэне ойындық іс-шаралар жэне т.б.



Ілеспелі цызметтерге жататындар:
-  ереже бойынша туристік символикасы бар сувенирлік 

онімдерді ұсыну;
-  саудалық, валюта-несиелік, ақпараттық, конгресстік жэне 

басқа да қызмет корсетулер;
-  байланыстың арнайы түрлері бойынша қызмет корсету, 

банктерден жеке сейфтер үсыну жэне т.б.
Туристік қызмет туристік операторлық қызмет (туроператор- 

лық қызмет) жэне туристік агенттік қызмет (турагенттік қызмет) 
қызмет болып екіге белінеді.

Туроператорлыц цызмет -  осы қызмет түріне лицензиясы бар 
жеке жэне заңды тұлгалардың ездерінің туристік енімдерін қүрып 
туристік агенттер мен туристерге сатып-еткізу бойынша кэсіпкер- 
лік қызметі. Керіп отырғанымыздай, туроператорлық фирма (туро- 
ператор) -  бүл турагенттер мен туристік индустрия кэсіпорында- 
рының арасында делдал ретінде жүретін, туристік кетерме фирма. 
Ол турларды үйымдастырады және оларды ездерінің атынан ту- 
рагенттер арқылы немесе тікелей клиенттерге сатады. Турларды 
үйымдастыру барысында туроператорлар орналастыру, тамақтан- 
дыру, келік кэсіпорындарымен, сонымен қатар турдың сипаттама- 
сына байланысты мәдени-ағартушылық мекемелермен жэне экс- 
курсиялық бюролармен, туристік қызметті кетерме сатып алушы 
ретінде байланыс орнатады.

Тур -  белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут 
бойынша жасалатын саяхатты қамтитын туристік қызмет керсе- 
тулер кешені. Тур саяхаттың мақсатына байланысты туристерді 
орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру, оларға экскурсиялық 
қызметтер керсету, сонымен қатар гид-аудармашылардың қызметі 
мен басқа да қызметтер бойынша қызметтердің жиынтығы болып 
табылады (12.1-сурет).

12-тарау. Туризмдегі туристік өнімнің өзіндік ... < >  237
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12.1 -сурет -  Турдың кұрылымы

Егер турист турфирмаға Түркияға саяхат үйымдастыруды өтін- 
се, онда біріншіден туроператордың үсынатыны -  туристік пакет 
(«Астананың халықаралық әуежайынан» үшатын рейстің номері, 
үшу уақыты және күні, Стамбулдың әуежайына келу күні және 
уақыты, күтіп алатын түлға немесе фирманың аты, әуежайдан қо- 
нақүйге дейінгі жол жүру, «ВВ» категориясы бойынша қонақүйдің 
стандартты нөмірінде орналастыру, Стамбул әуежайынан үшатын 
рейстің номері, уақыты және күні). Содан кейін туроператордың 
қызығатын мәселесі клиент Түркияға бару кезінде тағы да қандай 
міндетті қызметтерді қосқысы келеді. Міндетті багдарламаға кли- 
ент келесілерді қосуын сүрайды: Стамбулға жалпылама экскурсия 
жүргізу; түскі аспен қоса назар аударарлық орындарға бару, кешкі 
аспен қоса түнгі шоуларға бару және басқалары. Бүл туроператор- 
дың міндетті түрде орындауға тиісті шарттары және бүл шарттар 
туризмде маршруттагы қызметтер жиынтығы деп аталады.

Туристік агенттік цызмет (турагенттік цызмет) -  жеке не- 
месе заңды түлғалардың туроператор қалыптастырған туристік 
өнімді үсыну жэне өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі. Осыдан 
шығатыны, турагент -  бүл жекеленген фирма, бір жағынан туропе- 
раторлық немесе қызмет көрсетілетін кэсіпорындардың арасында 
делдалдық қызмет атқарады, екінші жағынан клиент-туристерге 
қызмет көрсетеді.



Жоғарыда айтып кеткеніміздей, туроператор әдетте жолдама- 
мен рәсімделетін қызметтердің пакетін соңгы тұтынушы-турнстке 
сатып-өткізеді.

Жеке немесе топтық, сернялық сипатқа ие, бағдарламар бой- 
ынша кең сатылымға ұсынылатын және саяхатта болатын қыз- 
меттердің негізгі жиынтығы туристік пакет болып табылады. 
Туристік пакет өзінің құрамына бес міндетті элементті кіргізеді: 
туристік орталықтың қызметгері, коліктік қызметтер, орналастыру 
қызметтері, қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру қызметтері, 
трансфер ( 12.2-сурет).
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12.2-сурет -  Туристік иакеттің құрылымы

Толығымен түсінікті болуы ушін туристік пакеттің элемеггері- 
не жеке-жеке тоқталып кетейік.

Туристік орталъщ -  туристің демалу орны, оның ішінде дема- 
лу мерзімі, этникасы, әлеуметтік-демографиялық, инфрақурылым- 
дық жағдайлары бар. Қазақстан Республикасы өзінің туристік ре- 
сурстарының көптігінің арқасында әлеуетті туристік орталық бола 
алады. Мунда көптеген тарихи және мәдени ескерткіштер, керкем 
флора және фауналар жинақталған. Бул элемент міндеггіге жата- 
ды, өйткені қызығушылық объктісі болмаса саяхатты уйымдасты- 
ру мүмкін емес.

Көліктік цызметтер -  туристерге көліктік қызмет көрсе- 
ту фирманың қызметіндегі бастапқы орындардың бірін алады. 
Көлікпен қамту қызметі -  турдың аумағында туристерді көлікпен 
қамтамасыз ету болып табылады. Қолданылатын көліктерді келесі- 
дей жіктеуге болады: қүрылықтағы (автомобильдік, теміржолдық),
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судағы (суастылық, суүстілік), және эуедегі (үшақтар, тікұшақтар, 
дельтаплан, ауа шарлары).

Көлікті тацдау келесідеіі факторлардыц цатарына байла- 
нысты: турдың мақсаттьт бағыты, тасымалдау ұзақтығы, турдың 
бағдарламасы, қозғалыс қауіпсіздігі, жылдамдылығы, жайлылық 
деңгейі жэне туристердің мүмкіндігі мен тілегі.

Орналастыру цызметі -  туристерді қонақүйге орналасты- 
ру қызметі турпакеттің ішіне кіретін негізгі қызметке жатады, ол 
кез келген үйымдастырылған саяхаттың аумағында міндетті түр- 
де үсынылуы қажет. Сондықтан да маршрутты құру кезінде тур- 
дың мақсаты, құны, елде болу мерзімі, яғни күндер мен түндердің 
саны, қатысушылырдың саны нақты анықталуы қажет.

Туристік пакеттің келесі негізгі элементі -  цогамдыц та- 
мацтандыруды ұйымдастыру цызметтері.

Тамацтандыру цызметініц эісіктелуі бәрінен бүрын бір күн 
агымында цанша рет тамацтандыру санымен байланысты және 
келесідей түрлері болады:

-  толық пансион (ҒВ-ітіИ Ьоагсі);
-  жартылай пансион (НВ-һаІҒ Ьоагсі);
-  тек таңғы ас (ВВ Ьесі & һгеакҒакІ).
Трансфер -  туристерді елде орналасқан келу орнынан (әуежай, 

айлақ, станңия), ол түратын орналастыру орнына (мейманхана, қо- 
нақүй) жеткізу жэне керісінше. Әдетте трансферлер автобустар 
мен таксилерді қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Туристке өткізуге арналган турга деген цүцыц туристік өнім 
болът саналады және ол үш элементтен түрады:

-  тур;
-  қосымша туристік-экскурсиялық қызметтер;
-  тауарлар (12.3 -сурет).
Жалпы алғанда туристік онім (турөнім) бұл кешендіктүсінік 

болып табылады, яғни саяхаттау барысында туристердің қажет- 
тіліктерін толығымен қанағаттандыру мақсатымен туындайтын 
заттық (тұтыну заттары) жэне заттық емес (қызметтер) тұтыну 
құнының жиынтығын құрайды. Турөнімнің заттық емес бөлігіне 
туристер қолданатын тасымалдау, орналасу, экскурсиялық жэне 
басқа да қызметтер жатады. Турөнімнің заттық бөлігіне сувенир-



лер, картографиялық онімдер, туристік жабдықтаулар және тағы 
да басқалары жатады.
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12.3-сурет -  Туристік енімнің кұрьілымы

Туристік өнім — бұл туристік қызмет пен тауарды тұтыну 
үдерісімен қоса жүретін турқызмет пен жүмыстың жиынтығы. 
Бүлардың әрқайсысының өзіндік жогары мағынасы бар жэне 
басқалары даусыз үйлесімді түрде толықтырып отырады.

Туристік өнімді цүру -  бүл шетелдік және отандық серікте- 
стерді іздеу, қонақүйлерді таңдау, экскурсияларды іріктеу, эуеком- 
панияларымен сөйлесу, кормелерде жүмыс жасау, эуерейстерінде 
жэне қонақүйлерде алдын-ала тағайындалған орындардың санына 
нақты есеп жүрғізу, каталоғтар шығару, ағентстваларды іздеу жэне 
таңдау бойынша жүмыстар жүрғізу. ҚР заңдылық бойынша «турис- 
тік онім -  саяхат барысында туристердің қажеттіліктерін қанағат- 
тандыруға жеткілікті туристік қызмет корсетулердің жиынтығы».

Басқаша айтқанда, туристік онім -  туризм экономикасының 
неғізі, мүны туризм үдерісінде туындаған, туристердің қажет- 
тіліктерін қанағаттандыру үшін туристік орталық элеуетті немесе 
нақты түрде үсына алады. Қандай да бір онімді жасау эрқашан да 
анықталған неғізғе сүйенеді. Туристік қызметте туристік онімнің 
неғізі немесе базасы берілғен жердің немесе турорталықтың, ау- 
мақтың, елдің туристік ресурстары болып табылады, яғни оларға 
табиғи- климаттық, тарихи, элеуметтік-мэдени, ғылыми-техника- 
лық жэне басқа да туристердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
икемділері жатады.

Туристік енім саяхат жэне демалыста адамдарға қызмет
керсетумен тікелей байланысты кептеғен кәсіпорындардың қы-
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зметінен күралады. Оларға жататындар: көліктік компаниялар, 
тамақтандыру кәсіпорындары, қонақүйлер, экскурсиялық фирма- 
лар, мүражайлар, көрмелер, аттракцион саябақтары, ойын-сауық 
кәсіпорындары, спорттық және курорттық үйымдар жэне т.с.с. Бір 
сөзбен айтқанда қажетті қызмет көрсете алатындардың барлығы.

Қосымша туристік-экскурсиялъщ қъгшеттер — турдың не- 
гізғі компоненті, оның қүрамына қосымша ақыға туристердің қы- 
зығушылығы мен тілегі бойынша көрсетілетін кез-келген қызмет- 
тің түрі кіреді. Ол қызметтер турды алған сәтте үсынылып оның 
қүнына кіреді немесе турдың барысында үсынылады да клиент 
оның ақысын өз бетінше төлейді. Оған кіретін қызметтер: суретке 
түсіру, сақтандыру, ақпараттық, банктік және басқа да қызметтер.

Тауарлардың қүрамына сувенирлер, картографиялық өнімдер, 
кеуделік белгілер, түрмыстық техникалар және тағы да басқалары 
кіреді.

Міндетті (негізгі) багдарламаны -  туристік пакетті жэне 
маршруттағы кешендік қызметті, яғни турды, туроператор вау- 
чер-қүжат немесе туристік жолдама түрінде рәсімдейді, мүнда 
клиент жэне фирманың барлық міндетті шарттары көрсетіледі.

Осылайша көріп отырғанымыздай, туристік әнімнің жиын- 
тығы «тур» деп аталатын қызметтердің жинақталуынан қүралады.

Туристік нарықта маңызды орынды турфирмалар алады, олар 
жолдама рәсімдеу арқылы қызметтердің турпакетін қүрады жэне 
оны соңғы тұтынушы-туристке үсынады. Мүндай турфирмалар- 
ды туроператорлар деп атаймыз. Сонымен қатар туристік нарықта 
турагент-фирмалар да жүмыс жасайды, олар туроператорлар жа- 
саған дайын турпакеттерді туристерге үсынады.

Өнімнің өзіндік қүнына кіретін 
шығындардың қүрамы, олардың 

қүрылымы ж әне жіктелуі

Жалпы кәсіпорын бойынша, сонымен қатар оның бөлімше- 
лерінде өндірістің тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштердің жал- 
пы жүйесінде негізгі өрын өзіндік қүнға тиісті. Озіндік қүнға
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өнімді өндіру жэне өткізумен байланысты кәсіпорынның барлық 
шығындарының ақшалай корінісі кіреді.

Шыгындар дегеніміз не? Әдетте тауар немесе қызметке төлеу- 
ғе арналған ақша немесе қолданылған ресурстар шығындар болып 
саналады. Анықталған белгілеріне байланысты шығындардың 
есебін яүрыс үйымдастыру үшін оларды белгілері бойынша ғылы- 
ми негізде жіктеу маңызды орын алады. Шығындар әдетте келесі- 
дей үлгіде жіктелінеді (12.1-кесте):
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12.1-кесте -  Топтық белгілері бойынша шығындарды жіктеу

Жіктеудің белгілері Шығынның түрлері
Өндіріс үдерісіндегі экономикалық ролі бойынша Негізгі жэне үстеме

Өнімнің озіндік құнына кіргізу эдісі бойынша Тура жэне жанама
Өндірістің көлеміне қатынасы бойынша Айнымалы жэне түрақты

Әндірістің технологиялық үдерісімен тікелей байланысты 
шығындарды негізгі шыгындар деп атаймыз.

Үстеме шьігындар өндіріске қызмет көрсеткенде, оны үй- 
ымдастырып басқарғанда пайда болатын шығындар.

Нақты онім түрін шығарумен байланысты жэне онімнің өзін- 
дік қүнына тікелей кіретін шығындар -  тікелей шыгындар, ал 
кәсіпорынның қызметімен немесе бірнеше өнім өндірумен байла- 
нысты шығындар — эісанама шыгындар деп аталады.

Айнымалы шығындар өндірістің көлемінің езгеруіне тікелей 
пропөрңияда озгеріп отырады (іскерлік белсенділік деңгейі бой- 
ынша), бірақ онімнің бір бірлігіне есептегенде түрақты шығындар 
болып табылады. Мысалы мына шығындар -  негізгі материалдар 
мен шикізаттарға кеткен шығындар, негізгі өндіріс жүмысшыла- 
рының еңбекақысы.

Түрақты шығындар айнымалы шығындарға қарағанда іскер- 
лік белсенділік өзгерген кезде езгермейді, бірақ бір бірлікке есеп- 
теледі, өндірістің деңгейінің өзгерісіне тэуелді.

Өзіндік қүн өндіріліп жатқан өнім кэсіпорынға қалай әсер 
етіп жатқанын анықтайды, яғни рентабельділікті көрсетеді. Өзін- 
дік қүнның деңгейі өндірілген өнімнің масштабын, кәсіпорынның



техникалық қамтамасыз етілу деңгейін анықтайды. Сонымен қатар 
негізгі құралдарды, материалдық жэне еңбек ресурстарын қолда- 
нудың тиімділігі мен қуаттылыгын, үнемдеу режимінің сақталуын 
жэне де кәсіпорынның жүмысының параметрлерін анықтайды.

Өзіндік қүнныц цүрамында келесілер бейнеленеді: Өндіріс 
үдерісінде қолданылған қүралдардың жэне еңбек заттарының 
қүны (амортизаңия, шикізаттың, материалдың, отынның, энерги- 
яның жэне т.б. қүны), тірі еңбек қүны (еңбекке ақы төлеу), жар- 
тылай фабрикаттар мен сатылып алынатын заттардың қүны, басқа 
үйымдардың өндірістік қызметтері.

Шығындар есебі жэне өнімнің өзіндік қүнын калькуляңиялау
-  бухгалтерлік есептің маңызды бөлімдерінің бірі. Өнімнің бір бір- 
лігін өндірудің өзіндік қүны көптеген басқару шешімдерін қабыл- 
дау үшін негіз болып табылады. Мысалыга, келесідей сүрацтарга 
жауап беруге мүмкіндік жасайды:

-  қандай өнімді шығаруды жалғастыру немесе тоқтату;
-  өнімге қандай бага бскпу қажет;
-  жаңа қүрал-жабдықтар сатып алу қажет пе;
-  өндірістің технологиясын және үйымдастырылуьтн өзгерту 

қажет пе.
Жалпьтға белгілі, өзіндік цүн -  негізгі баға қалыптастыратын 

жэне пайда қалыптастыратын фактор. Өзіндік қүн -  сатьтп алу, 
дайындау, өндіру және сату үдерісінде бухгалтерлік есептің әртүр- 
лі объектілеріне кәсіпорынньтң салған ресурстарының жиынтығы. 
Мүнда үйымның жан-жақты өндірістік және қаржылық-шару- 
ашылық қьтзметтерінің барлық жақтары бейнеленеді. Оның дең- 
гейіне кәсіпорынның қызметінің қаржылық нэтижелері, кеңей- 
тілген үдайы ендірістің қарқыны, субъектінің қаржылық жағдайы 
тэуелді.

Осыдан шығатын нәтиже, туристік қызмет кэсіпорындарын- 
дағы бухгалтерлік есептің маңызды бөлігі турөнімді қүрудағы 
жэне оның өзіндік қүнын анықтаудағы шығындар есебі болып та- 
былады.

Жоғарыда қарастырып өткен «туристік өнім» түсінігін өн- 
дірістік қызметтің дайын өніміне ұқсас, оның өзіндік қүнын құру-
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ды байқау үшін қолдануға болады. Осығын байланысты өндірілген 
өнімнің өзіндік қүны туроператорлардың қолданған қызметтерінің 
қүнынан және басқа да шығындардан қүралады.

Туроператор туристік қызмет пакетін (турпакет) қалыптасты- 
рады, бүл еркше тауар болып табылады. Бүл тауарды өндірудіц 
ерекшелігі: туроператор әртүрлі туристік қызмет жабдықтаушы- 
ларымен (қонақүй, көліктік үйымдар, ойын-сауық орталықтары) 
келісімшартқа отырады, бүл қызмеггерғе ақы телейді, сонымен 
қатар бүл қызметтерді түгынушы ретінде қолданбайды, езінің 
активтерінің бөліғі ретінде осы қызметтерғе қүқығы болады. Со- 
дан кейін, анықталған бір үлгіде осы қызметттердің қүқықтарын 
біріктіру арқылы туроператор дайын әнім жасайды, ол қызмет- 
тер жиынтығы (турөнім) болып табылады және оны қандай да бір 
уақыт еткеннен кейін түтынушы -  туристке сатады. Оз кезегінде 
турист, белгілі бір уақыттар өткеннен кейін осы қызметтерді пай- 
далану арқылы езінің қажеттіліктерін қанағаттандырады. Осыдан 
туристік өнімді жасаудың жэне сатудың технөлөгиялық үдерісінің 
ерекшелігі пайда болады, ол туристік қызметтің есебінің ерекшелі- 
гіне маңызды әсер етеді. Туристік қызметтің ерекшелігіне байла- 
нысты турөператорлар турөнімді қүру жэне өның есебін жүргізу 
үшін шығындардың анықталған жіктемесін жасайды.

Туристік өнім адамдарға демалыс жэне саяхат кезінде қызмет 
керсетуге қатысатын кэсіпөрындардың қызметтерінен қүралады. 
Бүларга жататындар: көліктік үйымдар, қонақүйлер, мейрамха- 
налар, мейманханалар, экскурсиялық фирмалар, мүражайлар, тсор- 
мелер, ойын-сауық саябақтары, ойындар үйымдастыратын кәсіпо- 
рындар, спорттық жэне демалыс үйымдары жэне т.б. Бір сөзбен 
айтқанда туристерге қажетті қызмет корсете алатын барлық үй- 
ымдар.

Туренімнің өзіндік күнына берілген туристік фирманың исү- 
мысына тэуелді жэне тэуелді емес, өның қызметінің сипаттамасы- 
на байланысты жэне байланыссыз барлық эртүрлі шығындардың 
түрлері кіреді.

Жөғарыда кестеде кәрсетіп кеткеніміздей шығындар тура 
жэне жанама, түрақты жэне айнымалы, негізгі жэне үстеме болып 
жіктелінеді.
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Нақты өнім түрін шығарумен байланысты шығындар тура 
шығындар деп аталады, жэне өнімнің өзіндік құнынатікелей кіреді. 
Киім тігумен айналысатын кәсіпорындарда тікелей шыгындарга 
жататындар: маталар, жіптер, фурнтура, тіғіншінің еңбекақы- 
сы, тігін машинасына қолданылған электр энергиясы жэне т.б. Ал 
туристік қызметте мұндай шығындарға келесілерді жатқызуға бо- 
лады: қонақүйде тұру ақысы, жол шығындары, тамақтану, жолда- 
ма бойынша қызметтердің құрамына кіретін экскурсиялық қызмет 
көрсетулер.

Кэсіпорынның қызметімен немесе бірнеше өнім өндірумен 
байланысты шығындар жалпы алғанда жанама шығындар деп ата- 
лады. Олар өнімнің өзіндік құнына тікелей кірмейді, бірақжекеле- 
ген өнім түрлері бойынша таңдалған базаға сэйкес бөліну жолымен 
анықталады (мысалыға, өндіріс жұмысшыларының еңбекақысы- 
ның қоры, материалдық шығындардың қүны және басқалары).

Түрацты шыгындар өнім көлеміне жэне сатылуына тәуелді 
емес. Мысалы туристік фирмаларда мүндай шығындарға кеңсеге 
төленетін жал төлемін жатқызуға болады. Кеңсені жалдау кезінде 
келісімшартқа сэйкес жал төлемі ай сайын сатылған жолдамалар- 
дың санына байланыссыз төленіп отырады.

Айнымалы шыгындар өз кезегінде өндірілген жэне сатылған 
енімге тэуелді бөлады. Киім тігу өндірісінде қаншалықты көп өнім 
шықса, сөншалықты маталар, жіптер, фурнитуралар жэне басқала- 
ры қолданылады. Ал туристік қызметте қаншалықты көп туржол- 
дамалар сатылса соншалықты ендірушілердің (қөнақүй, келік 
кэсіпөрындары, мейрамханалар жэне т.с.с) қызметін қөлданады.

Негізгі шыгындарга ендірістің технөлөгиялық үдерісімен бай- 
ланысты шығындар жатады. Нан жабу өндірісінде негізгі шығын- 
дарға мысал ретінде материалдық шығындарды (үн, ашытқы, су 
және т.б.), өнімді өндірумен байланысты наубайханашылардың ең- 
бекақысын алуға бөлады, олар өндірілетін нанның негізін құрайды. 
Турөнімді құрумен тікелей байланысты негізгі шығындарға жата- 
тындар: туристік өнімді жасайтын жүмысшылардың еңбегіне ақы 
төлеу; ебекақыдан үсталатын ұсталымдар; туристердің өрналасуы 
жэне тұруларына кеткен шығындар, көліктік қызмет көрсетулер,
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тамақтандыру, экскурсиялық қызмет көрсетулер, визалық қызмет 
көрсетулер, медициналық сақтандыру, жол көрсететін және гид-а- 
удармашылармен қамтамасыз ету.

Үстеме шыгындар өндіріске қызмет көрсету, ұйымдастыру 
жэне басқару кезінде пайда болады. Мысал ретінде киім тігу және 
нан жабу мекемелерінде қүралдарды жөндейтін темір ұстасының 
еңбекақысын айтуға болады, өйткені ол эртүрлі өнім шығаратын 
станоктарды жөндейді жэне оның еңбекақысын шығарылатын 
өнімнің бір түріне жатқыза алмаймыз. Темір ұстасының еңбе- 
кақысы шығарылатын эртүрлі өнім түрлеріне пропорционалды 
бөінеді.

Туристік қызметте үстеме шығындарға туристік фирманы 
басқарумен байланысты шығындарды жатқызуға болады. Бүл 
шығындар кешенді сипатқа ие, мысалы, негізгі қүралдардың амор- 
тизациясы; техника қауіпсіздігі жэне еңбек қорғау шығындары, 
дэрі-дэрмек қорапшалары мен сырқаттану жэне қайғылы оқиға- 
лардың алдын алу бойынша көрнекі қүралдарды алуды коса алған- 
дағы; коммуналдық қызметтер, мекемені жарықтандыру шығын- 
дары.

Туристік қызмет кәсіпорындарында турөнімнің озіндік кұны- 
на өндіріс үдерісінде қолданылатын табиғи ресурстар, шикізаттар, 
материалдар, отын, энергия, еңбек ресурстары жэне басқа шығын- 
дардың кұндық бағалануы кіреді.

Турөнімніц өзіндік цүнына кіретін шыгындарга жататындар:
1. Туристік өнімді ондіру мақсатында, туристерге қызмет 

корсету құқығына ие бола отырып қолданылатын шығындар: ор- 
наластыру және тұру, көліктік қызмет керсету (автомобиль, әуе 
көлігі, темір жол көлігі, теңіздік жэне өзендік тасымалдаулар), та- 
мақтандыру (асхана, мейрамхана), экскурсиялық қызмет керсету, 
медициналық қызмет корсету, аурулардың алдын-алу және емдеу, 
визалық қызмет кәрсету, жөл көрсетушілер мен гид-аудармашы- 
лардың қызметі, мэдени-танымдық жэне спөрттық қызмет корсе- 
тулер, тәтенше жағдайлардан, аурулардан оз еркімен сақтандару 
жэне туристік жолсапар кезінде медициналық сақтандыру шығын- 
дары;
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2. Жаңа турларды меңгеру шығындары, мұнда қай жерде 
жаңа тур құрылады сол елдің тілін меңгеру бойынша қызметкерді 
дайындау, іскерлік қарым-қатынас және әріптестікті реттеу, тур- 
ларды ұйымдастыру бойынша шығындар;

3. Туристік фирманы жұмысшы персоналымен қамтамасыз 
ету бойынша шығындар;

4. Турфирманың жұмыс персоналының еңбекақысынан ұста- 
лынатын ұсталымдар бойынша шығындар (әлеуметтік салық, әле- 
уметтік аударымдар);

5. Кадрларды таңдау бойынша ұйымдардың қызметіне ақы 
төлеумен байланысты, жұмысшыларды ұйымдастырылған түрде 
жинақтау шығындары;

6. Өкілдік шығындар, олар шетелдіктілерді қоса алғанда (ҚР 
заңдылығында бекітілген сома шегінде) басқа ұйымдардың өкіл- 
дерін қабылдау және оларға қызмет көрсетуде тікелей туристік 
қызметпен байланысты шығындар;

7. Контрагенттерге комиссиялық сыйақылар төлеу бойынша 
шығындар;

8. Турды жүзеге асыру барысында сырттағы ұйымдарға көр- 
сетілген қызметтері үшін төлейтін төлемдер бойынша шығындар. 
Жекелеп айтар болсақ, қонақүй қызметіне, тамақтандыруға, транс- 
ферге, экскурсияға, гид-аудармашыларға, мобильдік телефондарға 
жэне т.б. кеткен шығындар;

9. Басқа да шығындар мен төлемдер.
Бүл шығындардың барлығы турөнімнің езіндік қүнына кіреді, 

туроператор осы қызметтердің барлығын сатып алса ғана.

Туроператорлың қызметтегі 
шығындардың есебі

Туристік енімді құру бойынша шығындар есебі, жеке ен- 
дірісінің өнімін шығаратын кэсіпорында есепті ұйымдастыру- 
дың қарапайым жүйесі сияқты. Мұнда өндірістің жеке әнімі бо- 
лып туристік қызмет саиалады, ол құрастырылған тур түрінде
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болады жэне туристік жолдама немесе ваучер түрінде туристке 
үсынылады.

Туристтік өнімді өндіруде шығындардың есебі 8110 «Негізғі 
өндіріс» шотында жүргізіледію. Шот шеңберінде туристік қызмет- 
тің бағыты (жол жүру туризімін үйымдастыру, туристерді қабыл- 
дауды үйымдастыру жэне т.с.с.) бойынша немесе туризмнің түр- 
лері (суда, тауда, жаяу және т.с.с) бойынша аралық шоттар ашы- 
лады. 8110 «Негізгі өндіріс» шоты активті болып табылады, оның 
дебетінде турөнімді жасаумен байланысты барлық шығындар көр- 
сетіледі, ал кредитінде дайын туренім керсетіледі.

Егер туристік фирманың өзінің қүрамында туристік әнімді 
өндіру барысында жекелеген жүмыстар мен қызметтерді атқара- 
тын белімшесі бөлса, өл кәмекші ендіріс ретінде саналады жэне 
өлардың есептілігі үшін 8310 «Көмекші әндірістер» шөты қөлда- 
нылады. Бүл бөлімшеге келесілерді жатцызуга болады: қонақүй- 
лер, демалыс үйлері, мотелдер, кемпингтер, спорттық жабдықтар, 
арнайы туристік келіктер жэне т.б. Бүл бәлімше бойынша барлық 
шығындар 8310 «Көмекші өндірістер» шотының дебетінде көр- 
сетіледі, сөдан кейін есептік мерзімнің сөңында өлар 8310 «Көмек- 
ші өндірістер» шотының кредитінен 8110 «Негізгі ендіріс», 8410 
«Үстеме шығындар», 7210 «Әкімшілік шығыстар» жэне т.б. сәй- 
кес келетін шоттардың дебетіне көшіріліп, есептен шығарылады.

Үстеме шығындар 8410 «Үстеме шығындар» шөтында есепке 
алынады. Есеп саясатына сэйкес өлар турөнімнің жекелеген түр- 
лерінің езіндік қүнына кіреді, яғни 8110 «Негізгі ендіріс» шотында 
есептен шығарылады, немесе 8310 «Кәмекші өндірістер» шөтын- 
да есептен шығарылады.

12-таряу. Туризмдегі туристік өнімнің өзіндік ... < >  249

12.2-кесте -  Туроперяторлық қызметтегі шығындар есебінің типтік шоттар
корреспонденциясы

№ Операцияның мазмұны
Шоттар корреспондениясы
Дебет Кредит

1 2 3 4
1 Қызметті алу құқықтарын 

(кепілдеме) иемдену:
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12.2-кестенің жалгасы
1.1 қонақ үй сферасы үйымдарына 

орналасу жэне түру бойынша
8110 — «Негізгі 
ондіріс»

3 3 1 0 -
«Жеткізушілер 
мен мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
берешек»

1.2 көлік үйымдарынан туристерді 
жөнелту бойынша

8110 -  «Негізгі 
өндіріс»

3 3 1 0 -
«Жеткізушілер 
мен мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
берешек»

1.3 экскурсиялық бюролардан 
экскурсиялық қызметтер 
бойынша

8110 -  «Негізгі 
ондіріс»

3 3 1 0 -
«Жеткізушілер 
мен мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
берешек»

2 Егер нақты қызмет корсету 
орны Қазақстан Реепубликасы 
болса, сыртқы ұйымдардап 
алынған қызметтер бойынша 
ҚҚС бейнелеу (халықаралық 
тасымалдау бойынша қызметтерді 
қоспағанда)

1420 -  «Қөсылған 
күн салығы»

3 3 1 0 -
«Жеткізушілер 
мен мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
берешек»

3 Туристердің келген орнында 
көрсетілген туристік қызметтерді 
алу қүқығының төлемі

3310-«Ж еткі- 
зушілер мен 
мер-дігерлерге 
қысқа мерзімді 
берешек»

1010 -  «Кассадагы 
ақша қаражаты», 
1030 — «Ағымдагы 
банктік
шоттардағы ақша 
қаражаты»

4 Туристік онімнің өзіндік 
күнына турфирманың көліктік 
бөлімшесінің қызметі апарылды

8110 — «Негізгі 
өндіріс»

8310 —«Көмекші 
өндірістер»

5 Өндірістік персоналға еңбекақы 
есептелінді (гид, экскурсия 
жүргізуші)

8110 -«Негізгі 
өндіріс»

3350 -  «Еңбекақы 
төлеу бөйынша 
қысқа мерзімді 
берешек»

6 Өндірістік переоналдың 
еңбекақысына әлеуметтік салық 
сомасы есептелінді

8110 — «Негізгі 
өндіріс»

3150 — «Әлеуметтік 
еалық»

7 Өндірістік персоиалдың 
еңбекақысына міндетті 
элеуметтік сақтандыру сомасы 
есептелінді

8110 — «Негізгі 
өндіріс»

3210 -  «Әлеуметтік 
сақтандыру 
бойынша 
міндеттемелер»
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12.2-кестенің соцы
8 Өндіріске қьгзмет көрсетумен 

байланьгсты үстеме шығындардьг 
туристік өнімнің өзіндік қүнына 
апару

8110 — «Негізгі 
өндіріс»

8410-«Үстеме
шығьгндар»

9 Нақты өидірістік шығьгндар 
туристік өнімнің (туржолдама) 
қүньгна апарылды

1320 -  аралық 
гнот «Туронім»

8110 -  «Негізгі 
ондіріс»

Туристік енімді өндірудегі шығындардың аналитикалық есебі 
туристік өнімді өндіруге жеке тапсырыстар шеңберінде немесе 
шығын мен есептің объектісі болатын мұндай тапсырыстардың 
жиынтығы бойынша жүргізіледі.

Турөнімнің өзіндік ңүнын 
калькуляциялау

Өнімнің жекелеген түрлеріне қатысты барлық шығындар каль- 
куляциялауға жатады. Калъкуляцшлау -  өнімнің өзіндік қүнын 
есептеуді қамта-масыз ететін, есептік процедуралар мен шығын- 
дардың аналитикалық есебінің эдіс, тәсілдерінің жиынтығы.

Турөнімнің толық өзіндік қүнын калькуляциялау бір бірліктегі 
турөнімді жасау жэне өткізуге кеткен барлық шығындардың есебі. 
Бүл әдісте орташа жалпы шығындар немесе бір бірлік турөнімнің 
толық өзіндік қүны есептелінеді.

Туроператорлар туристік онімнің қүнын қүрайтын өзіндік 
қүнды калькуляциялағанда, калькуляцияның объектісіне топтық 
тип кезінде -  туристердің тобына қызмет көрсету, ал турдың жеке 
тип кезінде -  жеке туристке қызмет көрсетудің қүны жатады.

Турдың жекеше түрін калькуляциялау бірінші кезекте бағаны 
қүру үшін, яғни баға қалыптастыру мақсатында қажет.

Туристік өнімнің қүнын қүрайтын туроператордағы өзіндік 
күндьт калькуляциялауды қарастырайық.

Қазіргі уақытта туристердің негізгі бөлігінің легі жинақталған 
топтардан қүралады. Бүл туристік фирма барлық топ үшін жол



жүрудің көтерме бағасын анықтайды дегенді білдіреді. Осы мақ- 
сатта турфирмалар калькуляция, яғни қүжат қүрады, мүнда баға 
қалыптастырудың шығындық әдісі кезіндегі туренімнің сатылу 
бағасы рәсімделеді. Әдетге жоспарлы (алдын-ала) калькуляция 
қүрылады, ал кейіннен -  нақты калькуляция болып қүрьтлады. 
Төменде көрсетілген калькуляцияда топтық жол жүру маршруты- 
ның қүны есептелген.
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12.3-кесте -  Калькуляция (2 күндік 35 адамдық топ) 
Алматы -  Түркістан - Алматы маршруты

№ Калькуляцияланатын баптардың атаулары
Корсеткіштер

%
теңге

топқа 1 адамға
1 Сақтандыру - -
2 Визалар - -
3 Көліктік шығындар (автобус) 150 000 4 286
4 Түру шығыпдары 74 000 2 114
5 Тамақтану шығындары 88 000 2 514
6 Экскурсиялық бағдарлама шығындары 25 000 714
7 Тікелей шығындардың барлығы 

(1 -6 жолдың сомасы)
337 000 9 628

8 Туроператордың жанама шығындары 10 33 700 963
9 Толық өзіндік қүны (7 жол + 8 жол) 370 700 10 591
10 Қосылған қүн салығы (9 жол х12%) 12 44 484 1 271
11 Залал (рентабельділік) 50 185 350 5 295
12 Сатылу қүны 600 534 17 157

Жолдаманыц цұнына сацтандыру жарнасының сомасы кіреді, 
оның көлемі әдетте тарифке тэуелді болады. Іс жүзінде эртүрлі 
торт тариф цолданылады, олар төмендегілерге сүйенеді:

-  елшіліктердің шарттары, олар сақтандыру сомасының 
темен мелшерін анықтай алады;

-  жол жүру мерзімі;
-  топтағы адамдардың саны (жеңілдіктер болуы мүмкін);
-  жасы (60 жастан асқандарға сақтандыру сомасы екі есе ке- 

бейтілуі мүмкін).



Калькуляциялық баптың басқа түрі визалар болып табыла- 
ды. Олардың күны топтағы адамдардың санына жэне бір адамға 
кеткен қүн арқылы қарастырылады. Туристік визаларды рәсімдеу 
шетелдік фирмалардан келетін шақыртулардың көмегімен турис- 
тердің анықталған санына қарай жүзеге асырылады. Консулдық 
қарағаннан кейін жеке туристке арналған немесе барлық топ үшін 
жалпы визалар беріледі. Біздің мысалымызда виза көрсетілмеген, 
өйткені мысал ретінде ішкі туризм қарастырылған.

«Көліктік иіыгындар» калькуляциялық бабына келесі қүн 
кіреді: келу еліне дейінгі жол жүру шығындары (әуемен үшу, темір 
жол, автобус, теплоход жэне т.б.), туристерді жиналу орныттан үшу 
әуежайына апару, үшып келген әуежайдан қонақүй немесе басқа 
да түратын жеріне апару, автобустық экскурсия жүргізу кезінде 
экскурсиялық қызмет корсетудің коліктік шығындары жэне т.б. 
калькуляцияға турдың міндетті бағдарламасына кіретін барлық 
шығындар кіреді. Біздің мысалымызда туристерді автобуспен та- 
сымалдау қарастырылған.

«Түру үшін шыгындар» калькуляцияльтқ бабына түруға бай- 
ланысты кеткен шығындар кіреді. Бүл бапта келесі жағдайлар 
ескерілуі қажет: қона-қүйдің класына байланысты номердің қүны, 
орналастыру, келу маусымы, топтағы адамдар саны және оларға 
берілетін жеңілдіктер, түру тәулігінің саны.

«Тамацтануга кеткен шыгындар» калькуляциялық бабы ту- 
ризмнің түріне тәуелді болады. Бүл бапты есептеген кезде түру 
қүнына тамақтанудың қүнының қосылған, қосылмағанын ескеру 
қажет. Қазақстанға шетелдік туристерді қабьтлдаудың турын каль- 
куляциялау кезінде бүл шығындарды есептеу күрделі болып табы- 
лады. Сапар шегу туризімінде тамақтандыру қүны турдың шар- 
тына тәуелді: таңғы ас, жартылай пансион, толық пансион. Ереже 
бойынша тамақтанудың қүны түрудың қүнына кіреді. Коптеген 
қонақүйлердегі таңғы ас тәуліктегі номердің қүнына кіреді. Кей- 
бір қонақүйлерде таңғы ас, түскі ас және кешкі астардың қүны но- 
мердің қүнына байланысты жеке корсетіледі. Біз есептеген кальку- 
ляцияда тамақтану жеке есепке алынады.

«Экскурсиялъщ багдарламага кеткен шыгындар» бабын каль- 
куляциялаудың есебіне турдың міндетті бағдарламасының ішіне
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кіретін экскурсиялық қызмет көрсету бойынша шығындар ғана 
кіреді. Еғер олар турдың міндетті бағдарламасына кірмесе, онда 
турист өз қалауымен қосымша экскурсияларды толей алады.

Гид-аудармашының қызметінің құны жеке калькуляңиялық 
бапта керсетіледі, немесе үстеме (жанама) шығындардың қүрамы- 
на кіреді. Туристік фирмаларда орташа есеппен алғанда жалпы ша- 
руашылық жанама шығындардың деңғейі тікелей шығындардың 5 
тен 20 пайызға дейінгісін қүрайды. Сонымен қатар турфирманың 
осы бабына топтарды жинауды үйымдастыру шығындары, негізгі 
қүралдар мен материалдық емес активтердің амортизаңиясы, ком- 
муналдық қызметтерді төлеу шығындары кіреді.

Турдың толық өзіндік қүны барлық тікелей жэне жанама 
шығындарды қосқанда шығады. Туристік өнімнің сатылу баға- 
сына оның толық өзіндік қүнынан басқа келесілер кіреді: жанама 
салықтар, туроператордың нормативті пайдасы, мүнда қызметтің 
жекелеген түрлері бойынша арнайы туристік топтарға жеңілдіктер 
есептелінетіндігі ескеріледі, сонымен қатар турөнімді өткізетін 
гурагенгтің пайдасына қосылатын қосымшалар мен жеңілдіктер 
(комиссиялық сыйақылар) қарастырылады.

Қазақстан Республикасында қосылған қүн салығы (ҚҚС) Са- 
лық кодексіне сэйкес 12% мөлшерінде. Туристік қызметте каль- 
куляңияны қүрған кезде ҚҚС турөнімнің толық өзіндік қүнынан 
есептелінеді.

Рентабельділікті (залал) турфирмалар өздерінің бағалық сая- 
сатына байланысты жэне осы турфирманьтң нарықтағы жағдай- 
ына, түтынушы-туристердің турөнімге деген сұранысына қарай 
қал ыптастырады.

Қорытынды
Туристік қызмет туроператорлық жэне турагенттік болып екі 

түрге бөлінеді. Туроператорлық қызмет кэсіпорындары турөнімді 
қалыптастырады, жылжытады жэне өткізеді. Турагенттік фирмаға 
турөнімді өткізу жэне жылжыту қызметі тэн. Туризмнің өзіне тән 
арнайы тауары -  турөнім. Осылайша, туристік қызметтің өзіндік 
арнайы ерекшеліктері болады, ол осы саланың есебін ұйымдасты- 
руға айтарлықтай әсер етеді.
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Дәріс бойынша эдістемелік нүсқаулар:
Берілген дэріс материалдарың толығымен игеру үшін мына- 

дай бірізділікті ескеру үсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дәріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде көрсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Туризм саласының Қазақстандағы дамуы, 
осы сала қызметінің нормативтік-қүқықтық реттелуін қарастырып 
шығу қажет. Туризм, туристік енім, туристік пакет түсініктерін 
қарастырып, туризмнің әр бір жекелеген түрін анықтау қажет. Ту- 
роператорлар туристік өнімді қалыптастыру барысында эр түр- 
лі шығындар пайда болады, осыларды толығымен түсініп алып, 
турөнімнің өзіндік қүнын анықтау барысында қөлдануын меңгеру 
қажет.

4) білім алушылардың ез білімін бақылау сүрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың өз бетімен өрындау үшін берілген 
тапсырмаларды өрындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

Бақылау сүрақтары:
1. Туристік қызмет көрсету мағынасы.
2. Туристік қызметтің түрлері.
3. Турдың қүрамы.
4. «Турөнім» түсінігі.
5. Турөператөрлық қызметтің мэнін және мағынасы.
6. Турагенттік қызметтің ерекшеліктері.
7. Туренімді қүру бойынша шығындардың қүрамы.
8. Тікелей шығындарға кіретін шығындар түрі.
9. Жанама шығындарға кіретін шығындар түрі.
10. Туренімнің езіндік қүнын калькуляңиялаудың реті.
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Оцылгап материалдарды бекіту үшін берілген тестілер:
1. «Тур» түсінігі:
A) туристерге қызмет көрсету;
B) табиғи, мәдени жэне тарихи объектілер;
C) орналастыру, тамақтандыру, тасымалдау жэне экскурсия 

бойынша қызметтер жиынтығы;
П) оздерінің туристік өнімдерін жасау, жылжыту жэне сату 

бойынша қызмет көрсету;
Е) қонақүй, орналастыру қүралдары, қоғамдық тамақтандыру 

объектілерінің жиыіпығы.
2. Туристік үйымдар цызметтерінің сипаттамасы бойыниіа 

бөлінуі:
A) негізгі жэне көмекші;
B) өндірістік жэне өндірістік емес;
C) келетін, кететін, ішкі жэне сыртқы;
Б ) туроператорлық және турагенттік;
Е) коммерциялық жэне мемлекеттік.
3. Туроператорлыц цызмет — бүл ...
A) туристік онімді өткізу жэне жылжыту бойынша қызмет;
B) туристік онімді жылжыту бойынша қызмет;
C) туристік өнімді жасау бойынша қызмет;
О) туристік онімді қалыптастыру, жылжыту жэне откізу бой- 

ынша қызмет;
Е) туржолдаманы сатып алу бойынша қызмет.
4. «Тур» деп аталатын цызметтер жиынтыгын цүрумен ай- 

налысады:
A) турагенттер;
B) жеке түлғалар;
C) туроператорлар;
П) заңды түлғалар;
Е) экскурсиялық бюролар.
5. Туризмде туриапік өнімнің өзіндік цүнына кіретін шыгындар:
A) сыйақылар бойынша шығындар;
B) орналастыру және түру бойынша шығындар;
C) басқару аппаратының еңбегіне ақы толеу шығындары;



12-тарау. Туризмдегі туристік өнімнің өзіндік ... < >  257

Г)) әкімшілік персоналдың командировкаға кеткен шығындары; 
Е) банктік қызметтерғе ақы толеу бойынша шығындар.
6. Туристік ұйымдарда турөнімніц өзіндік цүнын калъкуляци- 

ялау және ш ыш ндар есебін үйымдастыруда мацсатты түрде 
цолданылатын әдіс:

A) қайта жасау;
B) үдерістік;
C) тапсырыстық;
Б ) нормативтік;
Е) қазандық.
7. «Трансфер» түсінігі:
A) тасымалдауды үйымдастыру;
B) визалық қызмет көрсету;
C) әуежайдан күтіп алу және қонақүйге жеткізу, турдың бітуі 

бойынша керісінше жағдай;
0 ) экскурсиялық қызмет көрсету;
Е) турсапарларды рәсімдеу.

Тәжірибелік сабақта талцыланатын сүрацтар:
1. Туризмнің негізгі түрлері жэне қазіргі жағдайдағы дамуын 

анықтайтын факторлары.
2. Туристік өнімнің әзіндік қүнына кіретін шығындардың жік- 

телуі.
3. Туристік өнімнің өзіндік қүнына кіретін шығындар қүрамы.
4. Турөператорлық қызметтегі шығындардың есебі.
5. Туристік өнімнің өзіндік қүның калькуляциялау тәсілдері 

мен әдістері.

Білілі алушы білуі тиіс:
-  Дәрісте берілген сүрақтар келеміндегі материалды;
-  Туристік бизнестің қазіргі кездегі түрлерін;
— Шығындар үғымын, өлардың жіктелуін.

Білім алуіиы меңгеруі тиіс:
— Туризм саласының ерекшеліктерін басшылыққа ала білуді;

1 7 - 3 / 3 7 - 1 7
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-  Туристік өнімді өндірудегі шығындар құрамын жэне тури- 
стік өнімнің калькуляциялау әдістерін;

-  Машықтандыру барысында теориялық материалды қолда- 
на білуді;

Әдістемелік нүсцау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  білім алушылардың өз білімін бақылау сұрақтарына жэне 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауан 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинарлық сабақта талқыланатын сүрақтардың тізімімен 
танысып, оларды дәрістің негізгі мазмүны мен үсынылған әдеби- 
еттер бойынша пысықтаңыз.

-  білім алушы нені білуі жэне менгеруі керектігін естен 
шығармаңыз.

Білім алушылардың оқытушының жетекшілігімен орында- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен здістемелік нүсқаулар

12.1-есеп. Туристік өнімнің өзіндік қүнын қалыптастыру.
Есептің мақсаты: Туристік өнімнің өзіндік қүнына түсінікте- 

мені және оларға кіретін шығындарды меңгеру.
Тапсырма: Туристік өнімнің өзіндік қүнына кіретін шығын- 

дарды анықтаныз.
1. Туристерді бес жүлдыздық қонақ үйіне орналастыру бой- 

ынша шығындар;
2. Туристер сувернилер мен маршруттар бойынша кітаптар 

сатып алды;
3. Туристік жолдаманы сатумен айналысатын менеджерге 

есепетелген еңбекақы бойынша шығындар;
4. Кассадан төленген еңбекақы сомалары;
5. Экскурсия үйымдастырушы қызметкерінің еңбекақысынан 

есептелген әлеуметтік салық сомасы;
6. Жабдықтаушыларға банк несиесі есебінен жасалған төлем- 

дер сомасы;
7. Гид-аудармашының еңбекақысынан үсталынған жеке та- 

быс салығы;
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8. Туристік ұйымның контрагенттерге комиссиялық сыйақы- 
лар төлеу бойынша шығындары;

9. Туристердің мобильдік байланысқа жұмсагап шығындары;
10. Туристік фирманың жарнамалық шығындары;
11. Есептелген жер салығы бюджетке аударылды;
12. Авиабилеттің құнына турист төлем жасады;
13. Бюджетке аударылған корпорациялық табыс салығы сомасы.

Білім алушылардың өз бетіпше орындауы үшін берілгеп 
тапсырмалар мен әдістемелік нүсцаулар:

Үсынылған әдебиеттерді, статистикалық ақпараттарды 
мұқият қарастырып, қажет кезде Интернет ресурстарын пайдала- 
на отырып туристік фирмалар қызметінің өзіндік құнына талдау 
жасаңыз.

Үсынылатын эдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасын- 

дағы туристік қызмет туралы» заңы № 211 - II ҚРЗ, 13 маусым 
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13-ТАРАУ. ТУРОПЕРАТОРЛАРДЫҢ 
ТУРӨНІМДІ ӨТКІЗУ ЕСЕБІ

Турөнімдердің есебі жэне баға 
ңалыптастырудың сұраңтары

Кәсіпорындардың табысты жұмысы өндірілген өнімнің сапа- 
сына ғана емес, сонымен қатар осы өнімді тұтынушылардың са- 
нына да байланысты. Өнімді оның әлеуеттік тутынушыларымен 
кездестіру оны өткізудің маңызды шарты болып табылады. Өткізу 
үдерісінде шаруашылық қүралдардың айналымы аяқталады.

Турөнімді сатқаннан алынатын түсім үшін баға өте маңызды 
рол атқарады. Бага -  бүл өнімнің, жүмыстың жэне қызметтің тау- 
арлық қүнының ақшалай көрінісі. Ал басқа жағынан баға -  түты- 
нушы-туристің анықталған жолдама, тауар немесе қызметті алуы 
үшін жүмсауға дайын ақшасының мөлшері.

Қорытынды есепте кәсіпкерлік қызметтің жеткен нәтижелері 
нақты осы бағалық стратегияға тәуелді. Ал дүрыс тандалған баға- 
лық саясат жалпы туристік кәсіпорынның қызметіне және туристік 
өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне үзақ және шешуші әсер береді.

Туристік қызметте бағаны орнату көп жағдайда туристік 
кэсіпорынның имиджі арқылы анықталады. Турфирмалар өз- 
дерінің қызметтерін үсына отырып, оның турөнімдерін түты- 
нушылар қалай қабылдайды соған аса назар аударады. Сондықтан 
да, бағалық стратегияны жасаған кезде туристік үйым клиенттер 
олардың имиджін қалай қабылдайды соны есепке алулары керек, 
өйткені турфирма үлкен беделге ие болса, оның қызметтері де 
атақты жэне жоғары сенімге ие болады.

Туризмнің цызметтеріне баганы апыцтаган кезде келесі ңаггі- 
даларды есепке алу қажет:

— баға туристік фирманың туризм қызметтерін өндіруге, са- 
тып-откізуге кеткен шығындарын толтыруы керек, сонымен қатар 
өзін-өзі қаржыландыру қағидасына сэйкес жүмыс жасауға мүмкін- 
дік беретін пайданың мөлшерімен қамтамасыз етуі қажет;



-  баға ұсынылатын қызметтің сұранысына сәйкес болуы ке- 
рек, өйткені ол көп жағдайда туризмнің маусымдылығы арқылы 
анықталады.

Баға икемді, яғни жылдам жэне қозғалғыш қасиеттерғе ие бо- 
луы керек.

Турфирма багалық стратегияны жасау үшін бага цалыпта- 
стырудың мацсатын орнатуы цажет, оган келесілерді эісатцы- 
зуга болады:

-  ағымдық пайданы жоғарылату;
-  нарықтағы орны мен бағытын ұстап қалу;
-  нарықтағы озаттықты қолдау;
-  қызметтің сапасы арқылы алда болу;
-  нарықтағы орнын сақтап қалу үшін турөнімді кез-келғен 

бағада еткізу жэне басқалары.
Мацсатты таңдап болганнан кейін бага цалыптастырудың 

әдісі таңдалады. Туристік кәсіпорындар бага саясатын жасау 
кезінде бага цалыптастырудың негізгі үш әдісін цолданады:

-  бәсекелестік деңғейіне сүйене отырып баға қалыптастыру;
-  сұранысқа сүйене отырып баға қалыптастыру;
-  шығындар негізінде баға қалыптастыру (шығындық эдіс).
Бага цалыптастырудың бірінші әдісінің мәні мынада: бағалар

нарық деңгейінен төмен, нарық деңгейімен бірдей немесе нарық 
деңгейінен жоғары болып құрылады. Бұл ұсынылатын қызмет кли- 
енттерінің талап етулеріне, бәсекелестердің жауабы ретінде нақты 
немесе болжанатын іс-шараларына тәуелді. Баға қалыптастыру- 
дың осы әдісін қолданатын туристік қызмет кэсіпорындарының 
айрықша ерекшелігі баға мен шығындар арасындағы үнемі тәуел- 
діліктің болмауы.

Сүранысца сүйенетін бага цалыптастыру түтынушылардың 
қалауын білуге жэне мақсатты нарыққа ыңғайлы бағаны орнатуға 
негізделген. Бұл эдіс клиенттер туристік енімді алған кезде баға 
шешуші фактор болса ғана қолданылады. Сонымен қатар бағаның 
жоғарғы шегі, яғни берілген қызмет үшін тұтынушы төлеуге дай- 
ын максималды сома, анықталады.

Шыгындар (шыгындыц әдіс) негізінде бага цалыптастыру ту- 
ристік енімнің толық өзіндік құнын калькуляңиялаумен құрылады.
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Бұл эдісті эдетте бірінші кезекте ннвеетициядан пайда тапқыеы 
келетін туриетік фирмалар қолданады.

Қазақстандық туристік фирмалардың тәжірибесі көрсеткен- 
дей. олар көбінесе баға қалыптастыруда шығындар (шығындық 
әдіс) неғізіндегі эдіске тоқталады. Бұл келесі жағдаймен байла- 
нысты: турөнімнің толық өзіндік құнының құрылымын нақты 
анықтаған кезде баға қалыптастыру біраз жеңілдейді. Сонымен қа- 
тар, туристік өнімге деген сұраныстың тербелісіне аз назар аудару 
мүмкіндігі туындайды.

Бірақ келесі жағдайларды естен шығармау қажет: туристік 
қызмет кәсіпорынының бағалық стратегиясын жасау барысында 
жоғарыда көрсетілген баға қалыптастырудың үш әдісінің барлығын 
езара эрекеттестіріп қолдану керек, өйткені бір эдісті ғана қолдану 
икемді баға стратегиясын жүргізуге мүмкіндік бермейді жэне кейде 
тікелей немесе жанама жоғалтуларға (зиян) алып келеді.

Туристік өнімді есепке алу үшін 1320 «Дайын өнім» («Тури- 
стік өнім») активті шоты қолданылады. Егер де турфирма -  ту- 
роператор туризмнің әртүрлі түрлері (жаяу жүргінші туризмі, 
«шоп-туризм», экологиялық туризм, танымдық туризм, сауықтыру 
туризмі) бойынша турөнім жасаса, онда 1320 «Дайын өнім» («Ту- 
ристік өнім») шотына аралық шоттар ашылады. Мысалы, 1321 - 
«Шоп-туризм», 1322 -  «Сауықтыру туризмі», 1323 -  «Қажылық 
туризмі» және т.б. Туризмнің мүндай түрлерін аралық шоттарға 
бөлу бухгалтерияда турөнімні есебін тиімді түрде үйымдастырып 
қана қоймайды, сонымен қатар басқару шешімдірін қабылдау жэне 
талдау үшін дәлелді ақпарат ұсынады.

Туроператорлардың өздерінің  
туржолдамаларын сатып-өткізуі

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 
туристік қызмет туралы» заңында бекітілгендей турөнімді өткізу 
келісімшсірт негізінде жүзеге асырылады. Келісімшарттың екі түрі 
болуы мүмкін:
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-  туристік фирма меи туристің арасында;
-  туристік фирма жэне олармен қатынасқа түсетін үйымдар- 

дың арасында.
Келісімишрттың мацызды шарттарына жататындар:
-  туроператор мен турагент (сатушы) туралы ақпараттар, 

мүның ішіне туристік қызметті жүзеге асыру лицензиясы туралы 
мәліметтер, оның заңдық мекен-жайы жэне банктік реквизиттері;

-  туристік онімді сату үшін қажет турист (сатып алушы) ту- 
ралы мәліметтер;

-  туристік өнімнің қолданушылық қүрамы туралы шынайы 
ақпараттар, оның ішіне саяхат маршруты жэне келу бағдарламасы 
туралы, туристердің қауіпсіздігі туралы, туристік өнімнің серти- 
фикатталу нәтижелері туралы ақпараттар кіреді;

-  саяхаттың басталу жэне аяқталуының мерзімі жэне уақы- 
ты, оның үзақтығы;

-  туристерді күтіп алу, алып жүру жэне шығарып салу реті;
-  екі жақтың қүқықтары, міндеттері және жауапкершілік- 

тері;
-  туристік өнімнің бөлшек бағасы жэне оны төлеу реті;
-  туристердің топтағы ең аз саны, топ жиналмаған жағдайда 

саяхаттың болмайтындығы туралы ақпаратты беру уақыты;
-  келісімшартты өзгерту жэне бұзу шарттары, осымен бай- 

ланысты екі жақтың келіспеушілікгерін шешу жэне залалдарыпың 
орнын толтыру;

-  туристердің талап-тілектерін айту мерзімі жэне реті.
Туристік фирма мен турист арасындағы қарым-қатынас қыз-

мет көрсету қатынасы болып табылады, мүнда екі жақ тапсырыс 
беруші (қолданушы) жэне орындаушы болып бөлінеді.

Турөнімді сату туристік үйым өз бетінше қалыптастырып ор- 
натқан сату бағасы бойынша жүзеге асады, мұнда жекелеген тури- 
стік өнімге деген нарықтың бағасы есепке алынады.

Бухгалтерлік есепте туронімді сатудан түскеи кіріс (түсім) 
оны сатып алушыға жіберген сэтте ғана бейнеленеді жэне толемге 
деген толеу құжаттары көрсетілуі қажет.

Жіберген кезде турөнімді сатудан түскен нэтижені анықтау 
үшін турфирманың есеп саясатында келесідей жазбалар болуы
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мүмкін: «турдың басталуы бойынша сатылым» немесе «турдың 
аяқталуы бойынша сатылым». Осыған байланысты кіріс (түсім) 
турдың бірінші күнінде немесе соңғы күнінде анықталады.

Турөнімнің сатылу бағасына оның толық әзіндік қүнынан 
басқа жанама салықтар мен залал кіреді. Қазақстан Республика- 
сында туристік үйымдардың пайдасының мөлшері бекітілмеген, 
оның көлемін туристік қызмет нарығындағы сұранысқа, ұсынысқа 
жэне бәсекелестік деңгейіне байланысты турфирма езі орнатады 
жэне реттейді.

Туристік фирмалардың құжат айналымындағы негізгі құжатқа 
туристік жолдама және ваучер жатады. Туристік жолдама -  турис- 
тік өнімді беруді дәлелдейтін құжат, ал туристік ваучер -  турдың 
құрамына кіретін қызметтерге деген туристің құқығын бекітеді 
және олардың көрсетілуін айқындайды.

Туристік жолдамалар барлық туристік ұйымдар үшін бірдей 
нысанда болады, мүнда ұсынылған тур туралы толық ақпарат 
беретін реквизиттердің жиынтығы бар. Айта кететін жағдай, ту- 
ристік жолдама -  бүл қатаң есептілік бланкісі, ол сәйкестендіріп 
дайындауға жатады (типографияда, ризографпен). Әбір туристік 
жолдаманың өзінің номері болуы қажет. Жолдаманың типтік фор- 
масын қолдану нақты ақша қаражаттарымен есеп айырысуды қа- 
дағалауға мүмкіндік береді.

Туренімді сатудың барлық кептүрлі әдістерін өткізудің келесі 
екі типті ағымына біріктіруге болады: тікелей жэне жанама. Сату- 
дың тікелей жолы туристік өнімді қалыптастырушы (туроператор) 
мен қолданушы (турист) арасындағы тікелей байланысты қамта- 
масыз етеді. Алайда, турөнімді жасаушылар тікелей сату жолымен 
ғана шектелмейді, әйткені жеке меншік сату жүйесін құру жэне 
жүзеге асыру кәп қаржылық салымдарды талап етеді. Сондықтан 
да, турәнімді сатудың басқа жолы жанама болып табылады, ол 
делдалдар, яғни турагенттер арқылы жүзеге асады.

Қазіргі кезде ірі турфирмалар сату саясатын жүзеге асыру 
барысында өздерініц өнімдерін келесідей жолдармен өткізеді:

-  шетелдерден, елдің басқа қалаларынан немесе қаланың 
басқа аудандарынан ездерінің жеке меншік өкілдіктері мен агент- 
тіктерін ашу;
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-  тәуелсіз турагенттіктермен франчайзннгтік келісімдерге 
отыру (оган саудалық марка, каталогтар, прайс-парақтар және т.б. 
ұсынылады).

-  екі жақ өздеріне анықталган міндеттеме -  келісімді алатын 
агенттік келісім жасау;

-  турфирмалар арасында қандай да бір шектеу қоймайтын 
агенттік келісім орнату.

Туроператордың меншікті өткізу жүйесі Қазақстанның бір не- 
мес бірнеше қаласында, немесе шетелде орналасқан өкілдіктерде, 
филиалдарда, салондарда болуы мүмкін. Оның саны туроператор- 
дың материалдық мүмкіидіктеріне жэне туристік нарықтагы олар 
орындайтын операциялардың көлеміне тэуелді болады.

Туроператорлық кәсіпорындардың өздерінің турөнімдерін 
сату есебін үйымдастыруын қарастырайық.

Жасалынған туристік өнім нақты туроператордың дайын онімі 
болып табылады. Оны өткізуден түскен кіріс 6010 -  «Онімдерді 
откізу мен қызмет-терді көрсетуден түскен кіріс» шоты шен- 
берінде туризмнің түрлері бойынша бейнеленеді. Мысалы, 601 I
— «Шоп-туризм» туронімін өткізуден түскен кіріс», 6012 -  «Та- 
нымдық тур жолдамаларын өткізуден түскен кіріс» жэне тағы да 
басқалары.

Откізілген туренімнің өзіндік қүнын есептен шығару үшін 
типтік шоттар жоспарында қарастырылған 7010 -  «Огкізілген 
әнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік қүны» шотына турфир- 
малар келесідей аралық шоттар аша алады: 7011 -  ««Шоп-туризм» 
жолдамасын өткізудің езіндік қүны», 7012 -  «Танымдық тур жол- 
дамаларын өткізудің өзіндік қүны» және т.б.

Сатып алушылармен есеп айырысуды есепке алу үшін 1210 — 
«Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді деби- 
торлық берешегі» шоты қарастырылған.

Туроператордың турәнімін өткізуін мысал ретінде қарасты- 
райық. «Әлем-Тур» турөператорлық фирмасы «Шарын каньонда- 
ры» (Астана-Алматы) турөнімін (маршрут) жасады. Жасалған тур- 
дың әзіндік қүны 25520 теңгені қүрайды. Жөлдаманың бекітілген 
сатылу бағасы ҚҚС есепке алғанда 45000 теңге. Жолдама туристке 
сатылу қүны бөйынша өткізілді.
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Операциялар бухгалтерлік есеп шоттарында келесідей көрініс 
табады (13.1-кесте):

13.1-кесте -Туроператорлардың өздерінің жолдамаларын өткізу есебі

№
Операцияның

мазмұны

Со-
масы,
теңге

Шоттар корреспонденциясы

Дт Кт

1 2 3 4 5
1

а

Жолдамаға төлеу 
үшін туристке шот 

койылды: 
келісілген құны 

бойынша
40 180 1210 — «Сатып алушы- 

лар мен тапсырысшы- 
лардың қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі»

6010 -«Ө нім - 
дерді өткізу мен 
қызметтерді көр- 

сетуден түскен 
кіріс»

э косылған қүіт са- 
лығы сомасына

4 820 1210 -  «Сатып алушы- 
лар мен тапсырысшы- 
лардың қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі»

3130-«ҚҚС»

2 Өткізілген жолда- 
маның нақты озін- 
дік қүны есептен 

шығарылды
25 520

7010 -  «Өткізілген 
өнім мен көрсетілген 
қызметгердің озіидік 

қүны»

1320 -  «Дайын 
өиім» (Туристік 

өнім)

3 Сатып алушылар 
алынған жолдама 
үшін ағымдағы 
банктік шотқа 
төлем жасады

45 000

1030 -  «Ағымдагы 
банктік шоттардағы 
ақша қаражаттары»

1210 -  «Сатып 
алушылар мен 
тапсырысшы- 
лардың қыска 

мерзімді дебитор- 
лық берешеғі»

Қорытынды
Қазақстан Республикасында туроператорлар өздерінің 

турөнімдерін дербес тікелей туристерге немесе турагенттер 
арқылы өткізе алады.



Экономикалық тұрғыдан қарағанда ірі туроператорлық фир- 
малардың өздерінің каналдары арқылы орындалатын белеенді 
сату саясаты кейбір жағдайда ақталмайды. Өздерінің турларын 
агенттік жүйе арқылы сату туроператорларға жарнама, еңбе- 
кақы, ғимараттарды жалдауға жүмсалатын қаражаттарды үнемдеу 
арқылы босатылған ресурстарды өзінің агенттік жүйесін дамытуға 
жэне турөнімнің сапасын котеруге мүмкіншілік береді. Мысалыға 
Германия, Испания, Швейңарияда туроператорларға өздерініңтур- 
ларын сатуға заңмен тыйым салынған.

Дзріс бойынша эдістемелік нұсқаулар:
Берілген дэріс материалдарың толығымен игеру үшін мына- 

дай бірізділікті ескеру үсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дәріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде корсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Туроператорларда туристік әнімді еткізу мақ- 
сатымен баға қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Баға қалып- 
тастыруда бірнеше эдістер қарастырылған, осыларды толығымен 
түсіну қажет, сонымен қатар туристік фирмаларда туристік өнімді 
сатын-өткізу есебін үйымдастыру ерекшеліктерін жэне бухгалтер- 
лік шоттарда корсетілуін игеру қажет.

4) білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың өз бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

Бақылау сүрақтары:
1. Турфирмадағы баға қалыптастырудың әдістері мен ерек- 

шеліктері.
2. Туристік енімнің өткізу ерекшеліктері.
3. Туронімді әткізуден түскен кіріс бейнеленетін шот.
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4. Өткізілген турөнімнің өзіндік құны бейнеленетін шот.
5. Сатып алушылармен есептесу есебі жүргізілетін шот.

Оцылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілер
1. «Турөнімніц багасы»:
A) турөнім үшін туристерден түсетін ақша;
B) турөнімнің тауарлық қүнын бейнелейтін ақша;
C) өткізілген турөнімнің қүндық бейнеленуі;
О) турөнімді жасауга кеткен барлық шығындардың ақшалай 

көрінісі;
Е) жолдаманың қүны жэне оны еткізудің барлық шығындары.
2. Көрсетілген әдістердіц цайсысы бага қапыптастыру эдісі- 

не жатады?
A) өнімді өткізу әдісі;
B) шығындық әдіс;
C) жалпылама идентификаңиялау әдісі;
Б ) тікелей есептен шығару әдісі;
Е) төлеу мерзімі бойынша есептеу әдісі.
3. Бухгалтерлік жазудыц магынасы: Дт  1010 «Кассадагы 

ацша царажаты» Кт 1210 «Сатып алушылар мен тапсырысшы- 
лардыц цысца мерзімді дебиторлыц берешегі»:

A) еткізілген жолдамалардың қүнын нақты телеу;
B) алдын-ала аударылған авансты кассаға қайтару;
C) кассадан еңбекақы телеу;
ГЭ) еткізілген жолдаманың қүнын аударым арқылы телеу;
Е) жолдаманы сатып алушыға кассаға төлем жасау үшін шот 

беру.
4. Турөнімді жасау бойыніиа шьігындарды есептеуге арналган 

шот:
A) 7010 «Сатылған өнімнің өзіндік қүны»;
B) 8110 «Негізгі өндіріс»;
C) 6010 «Дайын енімді (жүмыс, қызмет) сатудан түскен та- 

быс»;
О) 1330 «Тауарлар»;
Е) 1320 «Дайын өнім».
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Тәжірибелік сабақта талқыпапатын сүрақтар:
1. Туристік өнім бағаларын қалыптастыру әдістері.
2. Туристік енімдердің есебі.
3. Туристік енімді сатып-еткізу келісімшарттарының негізгі 

мазмұны мен ерекшеліктері.
4. Туроператорлардың туристік енімді дербес сату есебі.

Білім алуіиы білуі тиіс:
-  Туристік енім бойынша баға қалыптастыру қағидаларын;
-  Туроператорлардың туристік енімдерін сату жолдарын;
-  Туриетік енімді еткізу келісімшарттарын.

Білім алушы меңгеруі тиіс:
-  Туристік енім бағаларының қалыптасуындағы эдістерін 

пайдалануды;
-  Туристік енімді туроператорлармен еткізу есебін жүргізу 

тэртібін.

Әдістемелік нүсқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  білім алушылардың оз білімін бақылау сүрақтарына және 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, ұсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  білім алушы нені білуі жэне менгеруі керектігін естен 
шығармаңыз.

Білім алушылардың оқытушының жетекшілігімен орында- 
уы үшін берілген тансырмалар мен эдістемелік нүсқаулар:

7.1-есеп. Туроператорлардың ездері қалыптастырған туристік 
енімдерін еткізуі.

Есептіц мақсаты: Туроператорлардың туристік енімдерін 
сату есебін меңгеру.
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Тапсырма: Төменде келтірілген мәліметтер негізінде
турөнімді сату бойынша бухгалтерлік жазбалар берініздер:

«Жұлдыз-Тур» туроператорлық фирмасы «Баян Ауыл» (Аста- 
на -  Павлодар) турөнімін (маршрут) жасады. Жасалған турдың 
өзіндік құны 32700 теңгені құрайды. Жолдаманың бекітілген са- 
тылу бағасы ҚҚС есепке алғанда 50000 теңге. Жолдама туристке 
сатылу құны бойынша өткізілді.

Білім алушылардың өз бетінше орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен әдістемелік нүсқаулар:

Үсынылған әдебиеттерді, қосымша ақпарат көздерін пайдала- 
на отырып Қазақстандағы туроператорлардың өздері қалыптасты- 
рған туристік өнімдеріне талдау жасаңыз.

Үсьшылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының 13.05.2001ж. № 211 «Қа- 

зақстан Республи-касындағы туристік қызмет туралы» Заңы (өз- 
герістер жэне толық-тыруларымен)

2. Қазақстан Республикасының 28.02.2007 ж № 234 «Бух- 
галтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы (өзгерістер 
жэне толықтыруларымен)

3. Қусков А.С. Основы туризма,- М.: КНОРУС, 2011ж.
4. Козырева Т.В. Управленческий учет в туризме. -М.: Финан- 

сы и статистика, 2005ж.
5. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях. — Алматы: 

Экономика, 2005ж.
6. Керимов В.Э, Сухов А.И. Производственный учет в турист- 

ских организаңиях: Учебно-практическое пособие. - М.: Издатель- 
ский дом «Дашков и К», 2000ж.

7. Бухгалтерский учет в сфере услуг. /М.А. Вахрушина, 
Т.П.Карпова, А.М.Петрова и др.; под общей ред. д-ра э.н., профес- 
сора М.А.Вахрушиной.- М.: Рид Группа, 2011 г.

8. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетиро- 
вание в отдельных отраслях производственной сферы - М .: Изда- 
тельско-торговая корпораңия «Дашков и К», 2011 г.
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14-ТАРАУ ТУРАГЕНТТІК 
ЖӘНЕ ДЕЛДАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ ЕСЕБІ

Турагенттердің туроператордан  
туристік жолдамаларды алу есебі

Турагент туроператорлар жаеаған турларды жылжытумен ай- 
налысады. Ол туроператорлардан турлардың қажетті мөлшерін 
алып, оларды тутынушьна жеткізумен айналыеады. Турагент 
алынатын турдың құрамына турнстердің аттану орнынан маршрут 
бойынша бірінші орналастыру пунктіне дейінгі жэне соңғы ор- 
наласу пунктынан аттанған орнына кері қайту жолақысын марш- 
руттың құнына кіргізеді. Бұл ұйымдардың негізгі нарықтық рөлі 
қызметті ұсынушы жабдықтаушыларды клиент -  туристермен та- 
быстыру болып табылады.

Туроператор турагенттерді тацдаган кезде келесідей ере- 
желер мен қагидаларды басшылыща алуы керек:

-  қаржылық мүмкіндіктер;
-  туристік бизнестегі жұмыс имиджі мен жұмыс тәжірибесі;
-  персонал және олардың квалификаңиясы;
-  қызмет сферасы жэне клиенттік базасы;
-  сату технологиясы мен эдістері;
-  есеп айырысу түрлері жэне басқалары.
Турагенттердің негізгі қызметтері 14.1-суретте көрсетілген.

14.1 -сурет -  Турагенттердің негізгі қызметтері



Жариамалъщ кызмет туроператорладың турөнімдеріне бар- 
лық қол жетімді және белгілі әдістерді қолданып, өзіне жауапкер- 
шілік ала отырып өз ақшасына жарнама жасау.

Ацпараттъщ -  турөнім туралы тұтынушыға шынайы ақпарат 
жеткізу, сонымен қатар турагент бағытты білуі керек және ол тура- 
лы ақпаратты маманданған түрде жеткізуі қажет.

Сату -  туроператордан турды алдын ала брондау, турдың 
брондалгандығы туралы растау алу және клиенттен болатын тур 
бойынша төлемдерді қабылдау.

Жинацтаушы -  туроператолар мен жабдықтаушылардан қо- 
сымша қызметтер мен жайлылық атрибуттарын алу.

Туржасауіиылъщ -  әртурлі туроператорлардан жекелеген қыз- 
меттерді алып олардан өз бетінше турпакет қүрастыру (бүл агент- 
тік комиссияда 1,5-2 есе көп кіріс әкелуі мүмкін).

Турагенттер турөнімді сатып-өткізуді екі түрлі нүсцамен 
жүзеге асыруы мүмкін:

1) жолдамаларды тауар ретінде сату;
2) жолдамаларды комиссияға қабылдау жэне сату, яғни дел- 

далдық қызмет атқару.
Бірінші нүсцада турагент туроператордан турөнімді алып, 

оның үстіне ақша қосып сатады. Алынған турөнім турфирма-тура- 
генттердің есебінде қайта сатылуға жататын тауар ретінді бейнеле- 
неді. Бухгалтерлік есептің типтік шоттар жоспарында 1330 -  «Та- 
уарлар» шоты қарастырылған, мүнда сатып алынған және қайта 
сату үшін сақталынып түрған тауарларды қоса алғанда тауардың 
қозғалысымен байланысты операңиялар бейнеленеді.

Келісімшарт негізінде туроператордан турөнімнің түсуі 1330
-  «Тауарлар» шотындағы 1330-1 «Алынған жолдамалар» аралық 
шотының дебетінде жэне 33 10 -  «Жеткізушілер мен мердігерлерге 
қысқа мерзімді берешек» шотының кредитінде бейнеленеді.

Мысал келтірейік. «Мирас-Тур» турфирма-турагенпгі агент- 
тік келісім негізінде «Әлем-Тур» турфирма-туроператордан 
150000 теңге сомасында жолдама алады. Туржолдама цайта 
сату үшін алынган тауар ретінде кірістелді.

Операциялардың есебін бухгалтерлік есептің шоттарында қа- 
растырайық (14.1-кесте).
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14.1-кссте -  Турагенттердің туржолдамаларды (тауарларды) алу есебі

№ Операцияның
мазмұны

Сомасы,
теңге

Шоттар корреспонденциясы
Дт Кт

1 2 3 4 5
1 Алынған жолдама 

бойынша туропе- 
ратор шоты ак- 
цептелді (сатып алу 
құны)

150 000

1330 -  «Тауарлар», 
аралық шот 
«Алынған 
жолдама»

3310-
«Жеткізушілер мен 
мердігерлерге қысқа 
мерзімді берешек»

2 Алынған жолдама 
бойынша ҚҚС 
сомасы (12%) 18 000 1420 «ҚҚС»

33 1 0 -
«Жеткізушілер мен 
мердігерлерге қысқа 
мерзімді берешек»

3 Туроператорларға 
агымдық шоітан 
алынған жолдама 
үшін төлем 
жасалынды

168 000

3310 -  «Жеткізуші- 
лер мен мерді- 
герлерге қысқа 
мерзімді берешек»

1030 -  «Ағымдагы 
банктік шоттардағы 
ақша қаражаты»

Екінші нүсқа бойынша турагент конснгнация шарттарымен 
туржолдамаларды стау бойынша операцняларды жүзеге асырады, 
яғни турагент консигнатордың роліне кіреді.

Фирма -  турагенттермен  
туржолдамаларды сату есебі

Туристік қызметге туржолдамаларды сатумен негізінде тура- 
генттер айналысады. Турагенттік фирманың клиент-туристермен 
жүмыс жасауының өзіндік ерекшеліктері бар. Жекелеп алғанда, 
туристік қызмет көрсету үшін тапсырыс беруші (турист) пен тур- 
фирма арасында қол қойылған келісімшарт болады. Келісімшарт- 
та міндетті түрде турөнімді сатудың барлық маңызды шарттары 
бейнеленеді, олар: алдын ала алынған қызметтер тізімі, бағасы, 
мерзімі, төлем жасау тәртібі жэне басқалары. Келісімшарттық қа- 
рым-қатынасқа кіру арқылы турист өзіне қажетті қызметтер жиын- 
тығын алуды көздейді. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, турагент
18 - 3/37-17



туристерге қызметтің өзін көрсетпейді, бірақ басқа фирмалар (қо- 
нақүйлер, әуежай, мейманхана және т.б.) көрсететін қызметтерді 
анықталған мерзімде жэне анықталған уақытта алуға құқық (яғни 
кепілдеме) береді.

Туристер алатын осы қүқықтардың жиынтығын турфир- 
ма жолдама түрінде рәсімдейді. Ол клиент -  туристің қолына 
беріледі, ол қатаң есептіліктің бланкісі болып табылады. Бүл бланк 
екі парақтан түрады, бірінші парақ езін-әзі кешіретін болып та- 
былады. Ол клиент -  туристке беріледі, ал екінші парақ (көшірме) 
жолдаманы рәсімдеген турагентте қалады.

Туржолдаманы сатудан түскен кіріс 6010 -  «Өнімдерді ©ткізу 
мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс» шотында жүргізіледі.

Жолдаманы алынған тауар ретінде сату кезінде турагент 
бекіткен мелшерде үстеме баға қояды.

Мысал «Мирас-Тур» фирма-турагенті алынған жолдаманы 
туристке үстіне 25% үстеме баға қою арқылы сатты. Жолдама- 
ның алынған қүны 150000 теңгені қүрайды. Саудалық үстеме баға 
37500 теңгені қүрайды. Үстеме бағаны есепке алғандағы қүны 
187500 теңгені қүрайды.

Туристерге 25% үстеме бағамен жолдаманы сатқан кезде, осы 
операңия шоттарда келесідей бейнеленеді: 1010 -  «Кассадағы ақша 
қаражаты» шотының дебеті жэне 6010 -  «Онімдерді өткізу мен 
қызметтерді көрсетуден түскен кіріс» шотының кредитінде 187500 
теңге сомада. Содан кейін турагент алынған жолдаманың сатып 
алу қүнын есептен шығаруды бейнелеуі керек: 7010 -  «Откізілген 
өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік қүны» шотының дебеті 
жэне 1330-«Тауарлар» шотындағы 1330-1 «Алынғанжолдамалар» 
аралық шөтының кредиті 150000 теңге сомада. Есептік мерзімнің 
соңында 6010 жэне 7010 шоттарын жабу арқылы туржолдаманы 
сатудан түскен қаржылық нэтиже анықталады. Турагентгердің 
туржолдаманы тауар ретінде сату есебі бойынша шоттар корре- 
спонденңиясы томендегі кестеде берілген (14.2-кесте).
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14.2-кесте — Турагенттерің туржолдамаларды сату есебі

№ Операцияның
мазмү.ны

Сомасы,
теңге

Шотгар корреспонденциясы
Дт Кт

1 Туристке туржолдама 
нақты ақшаға 
сатылды

187 500 1010-«Кассадағы 
ақша қаражаты»

6010 -  «Өнімдерді 
откізу меп қызмет- 
тер көрсетуден тү- 
скен кіріс»

2 Сатылған жолдама 
бойынша есептелген 
ҚҚС сомасы (12%)

18 000 1010 -  «Кассадағы 
ақша қаражаты»

3130 -  «Қосылған 
қүн салығы»

3 Өткізілген тур- 
өнімнің нақгы қүны 
есептен шығарылды

150 000 7010 -  «Өткізілген 
өнім мен 
көрсетілген 
қызметтердің 
өзіндік қүны»

1330-1 — «Алынған 
турөнімдер»

4 Есептік мерзім 
соңында кірістер 
жэне шығыстар 
шотын жабу: 
кірістер сомаеы 
қорытынды кірісті 
жоғарылатуға 
есептен шығар- 
ылады
шығыстар сомасы 
қорытынды кіріеті 
азайтумен есептен 
шыгарылады

187 500 

150 000

6010-«Өнімдерді 
өткізу мен қызмет- 
тер корсетуден тү- 
скен кіріс»
5610 -  «Қорытынды 
кіріс (қорытынды 
залал)»

5 6 1 0 -
«Қорытынды 
кіріс (қорытынды 
залал)»

7 0 1 0 - «Өткізілген 
өнім мен корсе- 
тілген қызметтер- 
дің өзіндік қүны»

Көріп отырғанымыздай, берілген нұеқада турагенттердің 
есебін көтерме саудамен айналысатын кәсіпорындар мен тауар- 
ды қайта сату мақсатымен тауарды өткізетін кэеіпорындарда ұқ- 
сас түрде жүргізуге болады. Туржолдаманы өткізудің талдамалық 
есебі тур түрғысында жүргізіледі.
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Делдалдық қызмехтің бухгалтерлік 
есебі

Туристік қызметті көреетудің басқа нұсқамен, жоғарыда ай- 
тып кеткеніміздей, делдалдық қызмет табылады. Мүндай жағдай- 
да турагент конеигнатордың роліне кіріп, туржолдамаларды өткізу 
бойынша операцияларды консигнация шартында жүзеге асырады.

Турагенттің делдалдыц қызметі келісім-іиарттардың келесі 
түрлерін қолдану арқылы жүзеге асырылады:

-  агенттік келісімшарттары;
-  комиссиялық келісімшарттары;
-  тапсырманың келісімшарттары.
Делдалдық келісімшарттардың негізгі айырмашылығы тур- 

өнімді сатып-еткізу бойынша іс-шаралар кімнің атынан (турагент 
немесе туроператор) жүргізіліп жатқандығында.

Жасалынған делдалдық келісімдер аясында туристік қызметті 
көрсету үдерісіне қатысатын субъектілердің ролі 14.2-суретте кор- 
сетілген.

Делдалдық келісімшарттың түрі

Туроператорлық

і
Турагенттік қызмет

I Принципал 1 Г л
Агенттік келісімшарты

1
1 Агент

|
1

1 5
1
11

Комитент 1 г 1
Комиссиялық 1 Комиссионер

1
1

келісімшарты 1
1

1 !
Өкілдік алушы

і
і

Г  Л
Тапсырманың 1 Өкілдік беруші

і
і

келісімшарты 1
1

14.2-сурет -  Делдалдық келісімшарттардың түрлері жэне жасалынган 
келісімшарт аясындағы субъектілердің ролі



Агенттік келісім келісімшарттық құжаттамаға жатады, бірақ 
қызмет көрсету мен турларды сатып алып-сату келісімшартта- 
рынан айрықша айырмашылығы болады. Агенттік келісім -  бул 
турды жасайтын туроператор мен агенттік комиссия шарттары 
бойынша турды жылжыту және сату жумыстарын жүргізіетін са- 
тушы -  турагенттің арасындағы келісімшарт.

Әдетте агентгік келісімде екі қатысушы болады: прииципал 
жэне агент. Принципал -  белгілі бір қызметтерді орындауды тапсы- 
ратын тулға, ал агент -  тапсырманы қабылдайтын тулға. Агент 
келісімді өзінің атынан жасай алады, сонымен қатар өзі принципал 
(туроператор) есебінен принципал атынан жэне есебінен келісім- 
шарт жасай алады. Мундай келісімшарт келу елінде туру бойынша 
қызметтерді көрсеткен кезде жасалынады.

Сондықтан, мундай келісім туроператорлардың оздерінің тур- 
ларын турагентке сату қуқығымен анықталған, өздерінің арасын- 
дағы төлем ақы, яғни агенттік комиссия бойынша беруі.

Комиссиялық келісімшарт бойынша бір жақ (комиссионер) 
басқа жақ (комитент) тапсырмасымен комитенттің есебінен оның 
бір немесе бірнеше келісімдерін өзінің атынан сыйақы алу арқылы 
орындауға міндеттенеді.

Комиссиялық келісімшарт жазбаша нысанда жасалынуы қа- 
жет. Коми гент комиссионерге ақы толеуге міндетті, сонымен қа- 
тар келісімшартта бекітілген мөлшерде қосымша ақы төлейді. 
Комиссиялық келісімшарттар келесі қызметтерді корсету ушін жа- 
салынады: әрдайым болатын рейстерге алдын ала тапсырыс беру 
жэне авиабилеттерін жаздырып алу бойынша қызмет, туристерді 
сақтандыруды рәсімдеу бойынша қызмет жэне басқалары.

Тапсырманың келісімшарты бойынша өкілдік алушы өкілдік 
берушінің атынан жэне есебінен белгілі бір қызметтерді жасауға 
міндеттенеді. Өкілдік алушы (турагент) өкілдік берушінің (туро- 
ператор) нақты тапсырмаларын орындайды, сондықтан да мундай 
мәмілелер бойынша қуқықтар мен міндеттемелер туроператорда 
туындайды. Туристтік бизнесте мундай келісімшарттар эдетте 
консульдік органдардан виза алу үшін қүжаттарды рәсімдеп үсы- 
нуға, чартерлік рейстер авиабилеттеріне алдын ала тапсырыс беру-
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ге жэне жаздырып алуға байланысты қызметтерді көрсету мақса- 
тында жасалынады.

Жоғарыда аталған келісімшарттардың шарттарын қолдану ту- 
рагенттің делдалдық қызметінің есебін ұйымдастыруға әсер етеді. 
Осы келісімшарттарды қолдану аясында көрсетілген қызметтерге 
есеп жүргізу тәртібін қарастырайық.

Турагент арқылы сатып алушы-клиентке үсынуга арналған ма- 
териалдық қүндылықтар баланстан тыс 004 «Комиссияға алынған 
тауарлар» шотында есепке алынады.

Мысалға, фирма туроператор (принципал) «Әлем-Тур» ту- 
рагентке (агент) принципал бекіткен бағадан темен емес бағаға 
өзінің турөнімін сатуды тапсырады. Принципалдың бағасы бой- 
ынша сатуға берілген турөнімнің қүны 252 000 теңгені қүрайды 
(оның ішінде ҚҚС 12%). Агенттіктөлемақы агенттік келісімге сэй- 
кес принципалдың сатылған жэне төленген турөнімінің қүнынан 
10%-ды қүрайды.

Есептік мерзім агымында агент турөнімді нацты ациіага 
сатты. Делдалдық келісімшарт бойынша туржолдаманы тура- 
генггердің өткізуінің есебі 14.3-кестеде келтірілген.
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14.3-кесте -  Делдалдық келісімшарт бойынша туржолдаманы 
турагенттердің откізуінің есебі

№ Операцияның
мазмұны

Сомасы,
теңге

Шорттар корреспонденциясы

Дт Кт

1 2 3 4 5

1. Делдалдық келісім- 
шарт аясында өткі- 
зілуге жататын тур- 
жолдамалар принци- 
палдан қабылданды

252 000 0 0 4 -
«Консигнацияга 
алынган тауарлар»

>

2. Принцпиалдың тур- 
онімдері туристерге 
нақты ақшаға откі- 
зілді

252 000 1010-«Кассадагы 
ақша қаражаты»

1210 — «Сатып алу- 
шылар мен тапсыр- 
ысшылардың қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі»
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14.3-кестеніц жалгасы
3. Анықталған пайыз 

аясында ҚҚС-ыз 
делдалдық келісім- 
шарт бойынша ко- 
миссиялық төлем- 
ақы есептелінді 
(25200x12: 112)

22 500 1210 -  «Сатып 
алушылар мен 
тапсырысшылар- 
дың қысқа мер- 
зімді дебиторлық 
берешегі»

6010 -  «Өнімдерді от- 
кізу мен қызметтерді 
корсетудеп түскен 
кіріс»

4. Төлемақы сомасы- 
нан бюджетке 
төленуі тиіс 
ҚҚС есептелінді 
(22500x12:100)

2 700 1210 -  «Сатып 
алушылар мен 
тапсырысшылар- 
дың қысқа мер- 
зімді дебиторлық 
берешегі»

3130 — «Қосылган 
құн салыгы»

5. Ееептік мерзім со- 
ңында делдалдық 
операциялардан түс- 
кен кірістің сомасы 
қорытынды кірісті 
жоғарылату үшін 
есептен шығарылады

22 500 6010 -  «Өнімдерді 
өткізу мен қызмет- 
терді көрсетуден 
түскен кіріс»

5610 -  «Қорытынды 
кіріс (қорытыпды 
залал)»

6. Туроператор прин- 
ципалға беруге ар- 
налған сома (252000 
- 22500-2700)

226 800 1210 -  «Сатып 
алушылар мен 
т а п с ы р ы с ш ы - 
лардың қысқа мер- 
зімді дебиторлық 
берешегі

3390 — «Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек»

7. Делдалдық келісім- 
шарт аясында өзінің 
атынан жасалынған 
шығындар мен тө- 
лемақыларды есеп- 
тен шығарып тур- 
операторға (прин- 
ципалға) ақша ауда- 
рылды

226 800 3390 -«Ө зге қысқа 
мерзімді кредитор- 
лық берешек»

1010 — «Кассадағы 
ақша қаражаты»

8. Сатылған тауар 
-  туржолдамалар 
есептен шығарылды

252 000 004 -  «Консигнацияға 
алынған тауарлар»

Айта кететін жағдай, Қазақетандағы шағын және орташа тури- 
стік фирмалар неғізінде турағенттердің рөлін атқарады.



Турөнімді жасаумен ірі турфирмалар айналысады, яғни тура- 
генттердің саны туроператорлардың санынан көп. Бұл туристтік 
бизнестің ерекшелігі болып табылады.

Қорытынды
Туристік бизнесте турагенттік қызмет туроператор жасаган 

турөнімді жылжыту және өткізуге багытталган қызметті атқарады. 
Сонымен қатар турагент турөнімді екі нұсқада өткізеді: саудалық 
жүйе бойынша, мүның ерекшелігі турөнімді алу және қайтадан 
сату, екінші нүсқа -  делдалдық қызмет ретінде көрсетіледі. Осы 
нұсқалардың әрқайсысы турагенттік қызметпен айналысатын тур- 
фирмаларда бухгалтерлік есепті үйымдастыруга әсерін тигізеді.

Дэріс бойынша эдістемелік нүсцаулар:
Берілген дэріс материалдарын толыгымен игеру үшін мына- 

дай бірізділікті ескеру ұсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дэріс мазмүнын зер салып оқып шыгыңыз;
3) тізімде көрсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын

қосымша зерделеңіз. Туристік қызметің бір түрі болып турагенттік 
қызмет табылады. Бүл қызметтің негізгі мақсаты туроператормен 
қалыптастырылган туристік онімді дамыту мен сату бойынша қы- 
змет. Турагенттік қызмет екі багытта атқарылады: саудалық және 
делдалдық жүйеде. Осыган орай турагенттік қызметтін осы екі 
багытына жэне олардың нормативтік құқықтық реттелуіне коңіл 
аудара отырып, есебін үйымдастыру аспектілеріне назар ауда- 
рыңыз. 4

4) білім алушылардың өз білімін бақылау сұрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың өз бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарга жауап беріңіз.
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Бақылау сүрацтары:
1. Турагент атқаратын қызметтер түрі.
2. Турагенттің турқүрушылық қызметінің мағынасы.
3. Турагенттің делдалдық қызметінің түсігі.
4. Делдалдық келісімшарттардың түрлері.

Оцылган матгриалды бекітуге арпалган тест сүрацтары:
1. Турдыц цүрамына кіретін, оның берілуін растаіітын, ту- 

ристке цызмет көрсетуге цүцыц беретін цүжат:
A) туристтік виза;
B) туристтік ваучер;
C) демалуға қүқық;
[)) туристтік жолдама;
Е) туристтік индустрия;
2. Турөнімді өткізу ... негізінде жүзеге асырылады.
A) турға берілетін қүқық;
B) келісімшарттар;
C) алдын ала төлемдер;
Б ) туристтік ваучерлер;
Е) туристтік жолдамалар.
3. Белгілі бір цызметтерді орындауды тапсыратын түлга -

бүл:
A)принңипал;
B) агент;
C) комитент;
Ә) өкілдік беруші;
Е) комиссионер.
4. Тапсырыстьі цабылдаушы түлга -  бүл:
A)принңипал;
B) агент;
C) комитент;
Б ) өкілдік алушы;
Е) комиссионер.
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5. Делдалдъщ келісімшарт аясында өткізуге жататын прин- 
ципалдан цабылданган туржолдамалар келесі шоттыц дебетінде 
бейнеленеді:

A) 004 -  «Консигнацияға алынған тауарлар»;
B) 1330-«Тауарлар»;
C) 1310 -  «Шикізаттар мен материалдар»;
0 ) 1320 -  «Дайын өнім»;
Е) 3390 -  «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек».

Тәжірибелік сабацта талцыланатын сүрацтар:
1. Турагенггік қызметтің бухгалтерлік есебі.
2. Делдалдық келісімдер аясында туристік қызметті көрсету 

үдерісіне қатысатын субъектілердің ролі.
3. Делдалдық қызметтің бухгалтерлік есебі.

Білім алуіиы білуі тиіс:
-  Делдалдық келісімдер аясында туристік қызметті көрсету 

үдерісіне қатысатын субъектілердің ролін;
-  Турагенттермен делдалдық қызмет бойынша қолданыла- 

тын келісімшарттардың ерекшеліктерін.

Білім алушы меңгеруі тиіс:
Турагенттің делдалдық қызметінде қолданылатын келісім- 

шарттардың түрлеріне байланысты бухгалтерлік есептің үйымда- 
стырылу ерекшеліктерін.

Әдістемелік нүсцау:
Семинарга дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына жэне 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  білім алушы нені білуі және менгеруі қеректігін естен 
шығармаңыз.



Білім алушылардың оцытушының жетекшілігімен орында- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен эдістемелік нұсцаулар:

14.1-есеп. Туроператорлар қалыптастырған туристік өнім- 
дерді турагенттермен сатып өткізу.

Есептің мақсаты: Турагенттермен туристік өнімдерді әркилы 
әдістермен сату есебін меңгеру.

Тапсырма 1: Төменде берілген операцияларды бухгалтерлік 
есептің шоттарында бейнелеңіз
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14.4-кесте — Шаруашылық операцияларын тіркеу журналы

№ Операцияның мазмұиы
Сомасы,

теңге

Шоттар
корреспонденциясы

Дт Кт

1. Турагенттік фирма туристерге сату 
мақсаты-мен туржолдамаларды 
туроператорлардан сатып алды

120 000

2. Сатып альшған туржолдамалар 
бойынша ееептелген ҚҚС сомасы ?

3 Туроператорларға туржолдама үшін 
төлем жасалды

?

4 Жолдаманы келісім бағасымен 
туристерге сатудан түскен кірістер 175 000

5. Сатылған туржолдаманың өзіндік құны 
ееептен шығарылды 120 000

6. Гид-аудармашыға еңбекақы есептелді 60 000

Білім алушылардың оз бетішие орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен эдістемелік нұсцаулар:

¥сынылған әдебиеттер мен Интернет ресурстарды пайдалана 
отырып тақырып бойынша глоссарий дайынданыз.

Үсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының 13.05.2001ж. № 211 «Қа- 

зақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Заңы (өз- 
герістер жэне толықтыру-ларымен)
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2. Қазақстан Республикасының 28.02.2007 ж № 234 «Бух- 
галтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы (өзгерістер 
жэне толықтыруларымен)

3. Кусков А.С. Основы туризма,- М.: КНОРУС, 2011
4. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет в отраслях. -  Алматы: 

Экономика, 2005ж.
5. Бухгалтерский учет в сфере услуг. /М.А. Вахрушина, 

Т.П.Карпова, А.М.Петрова и др.; под общей ред. д-ра э.н., про- 
фессора М.А. Вахрушиной,- М.: Рид Группа, 20Пж.
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15-ТАРАУ ТУРИЗМДЕГІ ВАЛЮТАЛЫҚ 
ОПЕРАЦИЯЛАР ЕСЕБІ

Ш етел валютасындағы операциялар 
есебін ің  ерекшеліктері

Халықаралық туризм көптеген мемлекеттердің және әлемдік 
аумақтардың әлеуметтік-экономикалық, мэдени жэне саяси қыз- 
меттерінің жетекші бағыты болып отыр. Халықаралық туризммен 
айналысатын туристік фирмалар тауарлар мен қызметтер үшін 
есеп айрысқан кезде әртүрлі шетел валюталарын қолданады.

Шетел валюталарымен байланысты операңиялардың есебі 
21 - «Валюта бағамының өзгерісінің әсері» Бухгалтерлік Есептің 
Халықаралық Стандартымен (БЕХС) реттеледі. 21 БЕХС мақсаты 
қаржылық есептілікге шетел операңияларын жэне шетелдік валю- 
тамен болған операңияларды қалай бейнелеу қажеттігін көрсетеді. 
Сонымен қатар стандарт қаржылық есептілікті үсынылатын валю- 
таға ауыстыру ретін белгілейді.

21 БЕХС сәйкес валюталъщ операция болып шетел валюта- 
сынаіі ауыстырылган операция табылады немесе үйымда келесі 
жагдайлар бойынша есептілік қажет болганда жасалынады:

-  бағасы шетелдік валютада көрсетілетін, тауарларды неме- 
се қызметтерді сатып алады немесе сатады;

-  алу немесе жабу сомасы шетел валютасында бекітілген 
қүралдарды береді немесе қарызға алады;

-  шетел валютасында бейнеленген міндеттемелерді озіне қа- 
былдайдьт немесе жабады, басқа эдіспен активтерді алады немесе 
сатады.

Қазақстан Республикасында резидент жэне бейрезидент жүзе- 
ге асырылатын валюталық операңиялар, кедендік жэне салықтық 
заңдылықтармен, Қазақстан Республикасының Үлттық банкінің 
нормативтік қүқықтық актілерінде қарастырылған жағдайлар- 
ды ескермегенде, екілетті банктер және өкілетті банктік емес 
қаржылық мекемелер арқылы жүргізіледі.



Валюталық операцияларды жасау үшін (айырбастауды 
қоспағанда) заңды түлғалар кез-келген өкілетті банктен валюта- 
лық шот ашады, мүнда оның ағымдық шоты да болады.

Валюталъщ шотты аіиу үшін коммерциялъщ банк мекемесіне 
турфирма келесі цүжаттарды үсынады:

-  валюталық шотты ашуға арналған өтініш;
-  туристік үйымның Жарғысының көшірмесі;
-  күрылтайшылық келісімшарттың көшірмесі (қүрылтай- 

шылардың саны бірден көп болған жағдайда);
-  мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нотариалды бекітіл- 

ген көшірмесі;
-  турфирманың мөрі жэне қолтаңбаларының үлгісі бар екі 

карточка;
-  субъектінің салық есебін нақты төлейтінін растайтын са- 

лық қызметі органынан анықтама.
Көрсетілген қүжаттар банкке тапсырылады. Сәйкес сарапта- 

мадан кейін туристік үйым мен банк арасында банктік шотқа бай- 
ланысты келісімшарт жасалады, мүнда осы екі заңды тұлғаның 
есептік-кассалық қызмет көрсетілуі бойынша барлық сүрақтар 
қарастырылады. Туристік үйымға валюталық шоттың нөмірі 
бекітіледі және нақты емес нысанда ақша қаражаттары (шетелдік 
валютада) қозғалысының есебіне арналған түлғалық шот ашы- 
лады.

Валюталық шоттар валютаның түрлері’ бойынша жеке-жеке 
ашылады. Мысалы, АҚШ доллары бойынша валюталық шот, Еуро 
бойынша валюталық шот, Ресей рублі бойынша валюталық шот 
жэне т.б.

Валюталық шот бойынша операциялар келесі күжаттармен 
рәсімделеді.

Нақты валютаның түсуі (саудадан түскен ақша, қолданыл- 
маған есепке берілген сомалардың қалдықтары жэне басқалары) 
«Кіріс валюталық ордерімен» рәсімделеді. Банктің мөрі (штам- 
пымен) жэне кассирдың, орындаушының, бақылаушының қолтаң- 
баларымен расталған банктің кіріс валюталық ордерінің көшірмесі 
шығыс валюталық ордерінің жасалуына негіз болады.
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Нақты валютаны беру Тапсырмамен (шығыс валюталық ор- 
дері) рәсімделеді. Банкпен бекітілген тапсырманың (шығыс ва- 
люталық ордерінің) көшірмесі кіріс валюталық кассалық ордерін 
жазуга негіз болып табылады.

Шетелдегі бенефициарга (алушыга) валюталъщ царжыны ау- 
дару кезінде негізгі цұжат «Аударуга өтініш (Тапсырма)» болып 
табылады. Бұл цұжатта келесілер көрсетіледі:

-  шетел валютасының аударылатын сомасы;
-  бенефициар (алушының) атауы;
-  бенефициардың банкінің атауы;
-  аударымның ерекше шарттары, егер булар бар болса;
-  төлем шарттары (келісімшарттың нысаны);
-  банк комиссиясының соммасы.
Қазақстан Республикасында валютаны реттейтін негізгі орган 

Үлттық банк болып табылады, ол іске қосылған заңдылыққа сәй- 
кес валютаны реттеудің функцияларын жүзеге асырады. Кез-кел- 
ген валюталық операцияларды өкілетті банктер мен айырбастау 
пунктерінен тыс жүзеге асыруға тыйым салынады.

Валюталыц операцияларды жұзеге асырудъщ ережелеріне 
сәіікес өкілетті банктер арцылы валюталъщ операциялар боііып- 
ша аціиа аудару және төлем жасау кезінде резидент (резидент 
емес) өкілетті банкке келесі цұжаттарды ұсынады:

1) Қазақстан Республикасында мемлекеттік (есептік) тіркел- 
гендігі туралы куэлік (Қазақстан Республикасының заңдылығына 
сэйкес мемлекеттік тіркеуге жататын резидент және резидент емес 
занды түлғалар үшін), егер де осы күжат алдында керсетілмесе не- 
месе өзгерсе;

2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік статистикасы 
өкілеттік органы берген КҮЖС кодының берілуін растайтын қү- 
жат (Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркелімі бар заңды 
түлғалар үшін) егер де осы қүжат алдында көрсетілмесе немесе 
әзгерсе;

3) салық төлеушінің мемлекеттік тіркелгендігін растайтын қү- 
жат немесе өсы түлғаның Қазақстан Республикасының салық өр- 
гандарында тіркелім есебінде түрмағандығы туралы қркат, егер де 
өсы қүжат алдында көрсетілмесе немесе әзгерсе;
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4) валюталық келісім-шарт;
5) Ережелерде қарастырылған жағдайларға байланысты лн- 

цензня, тіркелу куәліғі, еекерту бойынша куэлік;
6) келісім паспорты (келісім паспортын рәсімдеуді талап 

ететін тауарды (жұмысты, қызметті) экспорттау немесе импортта- 
умен байланысты келісім бойынша);

7) орындауды растайтын немесе солардың неғізінде міндет- 
теменің орындалуы талап етілетін қркаттар (экспорт немесе им- 
портпен байланыеты келісімдер бойынша).

Туристік фирмалардағы валюталық операциялар бухғалтерлік 
есепте екі бағамда бейнеленеді: шетел валютасында жэне ұлттық 
валютада (теңғе). Заңдылыққа сәйкес шетел валютасы операция 
жасалған күнғі курсы бойынша үлттық валютаға ауыстырыла- 
ды. Шетел еалютасын есепке алу үиіін 1030 «Агымдагы банктік 
іиоттардагы ақша қаражаты» іиоты царастырылган. Туристік 
үйымдар осы шотка еалютаныц түрін көрсету арцылы жүмыс 
шоттарын аиіуга. Мысалы:

-  1031 «Ағымдағы банктік шоттардағы шетел валютасы -  
доллар түріндеғі ақша қаражаты»;

-  1032 «Ағымдағы банктік шоттардағы шетел валютасы -  
еуро түріндеғі ақша қаражаты»;

-  1033 «Ағымдағы банктік шоттардағы шетел валютасы -  
ресей рублі түріндеғі ақша қаражаты».

Валюталық шоттар бойынша операциялар бухғалтерлік есеп- 
те банктік көшірмелер және оған бекітілғен растау қүжаттары не- 
ғізінде бейнеленеді. Операцияны жасау мерзімі -  бүл үйымның 
валюталық шотына шетел валютасындағы ақша қаражаттарын ау- 
дару күні немесе оларды есептен шығару күні, яғни банк немесе 
үйымның вашоталық шоты бар өзғе кредиттық үйымның көшір- 
месінің күні.

Шетел берушілеріне аударым жасаган кезде операция келесі 
жазумен бейнеленеді:

Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердіғерлерғе қысқа мерзімді кре- 
диторлық берешек»

Кт 1031 «Ағымдағы банктік шоттардағы шетел валютасын- 
дағы ақша қаражаты».
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Валюталық операцияларды жүргізу бойынша банк қызмет- 
теріне толем заңды түлға -  резиденттерден екі жақтың келісімі 
бойынша үлттық немесе шетел валютасында өкілетті банктер 
арқылы алынады.

Осылайша, валютаны конвертациялағаны үшін банктік қыз- 
метке төлем келесі бухгалтерлік жазумен бейнеленеді:

Дт 7210 «Әкімшілік шығыстар».
Кт 1031 «Ағымдағы банктік шоттардағы шетел валютасын- 

дағы ақша қаражаты».
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Багамдық айырмашылың есебі

Шетел валютасымен операциялардың бухгалтерлік есебін- 
де бағамдық айырма есебі ерекше орын алады. 21 БЕХС сәйкес: 
бағамдық айырма бүл бірдей мөлшердегі бірлікті бір валютадан 
екінші валютаға басқа валютаның бағамы бойынша ауыстыру 
нәтижесінде пайда болатын айырмашылық.

Бағамдық айырманың екі түрі бар: оң және теріс. Валюта 
үстайтын берушілер үшін егер бағам жоғарыласа онда бағамдық 
айырма бағамдық кірісте көрсетіледі (оң бағамдық айырма), ал 
курс төмендеген кезде -  курстық жоғалу болады (теріс бағамдық 
айырма).

Туристік фирмаларда оң бағамдық айырма 6250 «Бағамдық 
айырмадан түсетін кірістер» шотында есептелінеді. Теріс бағам- 
дық айырма 7430 «Бағамдық айырма бойынша шығыстар» шотын- 
да есептелінеді.

Оң жэне теріс бағамыдық айырманың мэнін мысалдар негізін- 
де қарастырайық.

М ысал. «Мирас-Тур» турфирмасы келісім-шартқа сәйкес 
2016 жылдың 23 наурызында АҚШ-ның 1000 доллары соммасын- 
да шетел қонақ үйінен қызмет алды, операцияны жасау күні бағам 
1 доллар үшін 145,0 теңге болды. Жеткізушілерге төлем (шетел қо-
19 - 3/37-17



нақ үйіне төлем) 2016 жылдың 28 наурызында жүргізілді, мүнда 
бағам 1 долларға 145,7 теңге болды.
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15.1-кесте -Т ер іс бағамдық айырма бойынша операцияларды бейнелеу

№ Операцияның
мазмұны

Сомасы,
теңге

Шоттар корреспонденциясы
Дт Кт

1 2 3 4 5
1 23.03.2016 ж , -  

жабдықтаушылар 
алдында кредиторлық 
берешектің туындауы 
(1000$ х 145,0 тг)

145 000

8110 - «Негізгі 
өндіріс»

3310
« Же т к і з у ш і  лер 
мен мердігерлер- 
ге қысқа мерзім- 
ді кредиторлық 
берешек»

2 28.03.2016 ж , -  
жабдықтаушыларға 
төлем жаса-лынды 
(1000$ х 145,7 тғ)

145 700

3310-«Жеткізу- 
шілер мен мерді- 
герлерге қысқа 
мерзімді кредитор- 
лық берешек»

1031 — «Ағымдағы 
банктік шоттар- 
дагы шетел валю- 
тасындағы ақша 
қаражаты»

3 28.03.2016 ж. теріс 
багамдық айырма 
бейнеленеді(145700 -  
145000)

700

' Л;

7430 -  «Багамдық 
айырма бойынша 
шығыстар»

3310 -  «Жеткізу- 
шілер мен мерді- 
герлерге қысқа 
мерзімді креди- 
торлық берешек»

Мысал. Турфирма АҚШ-ның 1200 доллар соммасында 20ХХ 
жылдың 23 наурызында шетелдік туристерге туристік қызмет көр- 
сетті. Операңияны жасау күніндегі бағам АҚШ-ның 1 долларына 
145,0 теңгені қүрады. Шетел туристері төлемді 20ХХ жылдың 
28 наурызында 1 долларға 145,7 теңге бағамы бойынша жасады 
(15.2-кесте).

Туристік фирманың бухгалтерлік есебінде бағамдық айырма 
шығу күні бойынша және қаржылық есептілік қүрастырылған 
есептік мерзімде бейнеленеді. Сонымен қатар бағамдық айыр- 
ма турфирманың кірістері мен шығыстарының қүрамына кіреді 
жэне қаржылық есептілік пен бухгалтерлік есепте (залал туралы 
есептілік) субъект қызметінің басқа түрлі кірістері мен шығыста- 
рынан бөлек бейнеленеді.
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15.2-кесте -  «Мирас-Тур» турфирмасындағы оң бағамдық айырма 
бойынша операцияларды бейнелеу

№ Операцияның
мазмұны

Сомасы,
теңге

Шоттар корреспонденциясы
Дт Кт

1 2 3 4 5
1 23.03.2016 ж. -  

шетел туристеріне 
қызметтер үшін шот 
қойылды 
(1200$ х 145,0тг)

174 000

1210 -  «Сатып 
алушылар мен 
т а п с ы р ы с ш ы - 
лардың қысқа 
мерзімді деби- 
торлық береше- 
гі»

6010 -  «Өнімді 
сатудан жәие қыз- 
меттер көрсетудеи 
түсетін кіріс»

2 28.03.2016 ж. — шетел 
туристері алған 
қызметтері үшін 
төлем жасады 
(1200$ х 145,7тг)

174 840
1010 -  «Касса- 
дағы ақша 
қаржаты»

1210 -  «Сатып алу- 
шылар мси тагісы- 
рысшылардың қыс- 
қа мерзімді деби- 
торлық берешегі»

3 28.03.2016 ж. -  оң 
багамдық айырма 
бейнеленеді (174840 
-  174 000)

840

1210 -  «Сатып 
алушылар мен 
т а п с ы р ы с ш ы -  
лардың қысқа 
мерзімді деби- 
торлық бере- 
шегі»

6250 -  «Багамдық 
айырмадаи түсстіи 
кірістер»

Қорытыпды
Халықаралық туризммен айналысатын туристік фирмалар опе- 

рацияларды шетел валютасында жасайды. Бос шетел валютасын 
сақтау және валюталық операцияны жасау үшін туристік фирма 
банк мекемелеріне валютаның эрбір түріне жеке-жеке валюталық 
шот ашады. Валюта операцияларының бағамдық айырмаларының 
есебі21 «Валюта бағамының өзғерісінің эсері» БЕХС реттеледі.

Бацылау сүрақтары:
1. Валюталық операциялар болып танылатын операциялар.
2. Валюталық шотты ашу тэртібі.
3. Валюталық шот бойынша операцияларды рәсімдейтін қү- 

жаттар.



4. «Бағамдық айырма» түсінігі.
5. Бағамдықайырманыңтүрлері.
6. Қаржылық ееептілік пен бухгалтерлік есепте бағамдық 

айырмаларының бейнеленуі.

Дзріс бойынша әдістемелік нүсцаулар:
Берілген дэріс материалдарың толығымен иғеру үшін мына- 

дай бірізділікті ескеру үсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дэріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде көрсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Туристік қызмет көрсету барысында тури- 
стік фирмалар үлттық валютамен қатар шетел валютасы түрінде 
қаражаттармен де операңиялар жасайды. Осы операңиялар нэти- 
жесінде бағамдық айырмалар туындауы мүмкін. Бағамдық айырма 
оң және теріс болып бөлінеді, олардың есебі 21 БЕХС-на сәйкес 
үйымдастырылады және олар фирманың жалпы қаржылық нәти- 
желеріне әсер етеді. Жылдан жылга мемлекетімізде халықаралық 
туризм дамып келеді. Осыған орай шетел валютасы түрінде опера- 
ңиялар мен бағамдық айырма есебін бухгалтерлік шоттарда көрсе- 
туін игеру қажет.

4) білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына жау- 
ап беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың өз бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.

Оқылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілер:
1. «Үлттъщ валюта» түсінігі:
A) бүл еркін жэне шексіз басқа шетел вашоталарына айнала 

алатын валюта;
B) айырбастау үшін қабылданған ақша бірлігі;
C) бүл нақты елдің валютасы;
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Б ) банкнот түріндегі, қазыналық билет жэне тиын түріндегі 
ақша бірлігі;

Е) экономикадагы түрақты елдердің қатарына кіретін басқа ел- 
дің валютасы.

2. Валюталъщ операциялар бухгалтерлік есепте бейнеленетін 
валютада:

A) АҚШ-ның долларында;
B) еркін-конвертацияланатын валютада;
C) шартты бірліктерде;
П) үлттық валютада;
Е) кез-келген валютада.

3. Бухгалтерлік жазудыц магынасы: Дт  1031 «Агымдагы 
банктік шоттардагы шетел валютасындагы ацша қаража- 
ты» Кт 1210 «Сатып алушылар мен тапсырысшылардыц қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі»:

A) шетел сатып алушыларынан төлемдер алынды;
B) оң бағамдық айырма бейнеленеді;
C) теріс бағамдық айырма бейнеленеді;
0 )  шетел жеткізушілеріне қарыз төленді;
Е) шетел тапсырысшыларынан валюталық пайда түсті.
4. Туристік фирмаларда оц багамдъщ айырма пайда болу 

мерзімінде .... ретінде танылады
A) кірістер;
B)залалдар;
C) табыстар;
О) пайда;
Е) шығын.
5. Ақша қаражатын алушыныц атауы:
A) дебитор;
B) алушы;
C) консигнатор;
Э)бенефициар;
Е) резидент.
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Тәжірибелік сабацта талцыланатын сұрацтар:
1. Шетел валютаеындағы операциялар түсінігі.
2. Валюталық шот ашу тэртібі.
3. Шетел валюта түріндегі қаражаттардың есебі.
4. Бағамдық айырмашылықтар есебі жэне олардың қаржылық 

есепте бейнеленуі.

Білім алушы білуі тиіс:
-  Шетел валютасындағы операциялар түсінігін;
-  Валюталық шот ашу тэртібін;
-  Бағамдық айырмашылық түсінігін жэне оның каржылық 

нәтижелерге тигізетін әсерін.

Білім алушы меңгеруі тиіс:
Туристік салада шетел валюта түріндегі қаражаттардың есебі 

ерекшеліктерін.

Әдістемелік пұсцау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына және 

оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  білім алушы нені білуі жэне менгеруі керектігін естен 
шығармаңыз.

Білім алушылардың оцытушының жетекшілігімен орында- 
уы үшін берілген тансырмалар мен әдістемелік нүсцаулар:

15.1-есеп. Валюта операцияларының есебі.
Есептің мақсаты: Шетел валютасы түріндегі қаражаттардың 

есебін меңгеру.
Тапсырма: Томенде берілген операцияларды бухгалтерлік 

есептің шоттарында бейнелеңіз (15.3-кесте).
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15.3-кесте -  Шаруашылық операцияларын тіркеу журналы

№ Операцияның мазмұны
Шоттар

корреспонденциясы
Дт Кт

1 Сатып алушылардан босатылған туржолдама үшін 
шетел валютасы түрінде қаражат кірістелді

2
Кассадан шетел валюта түрінде қаражаттар 
валюталық шотқа тапсырылды

3 Шетел валютасы түрінде алынған несие сомасы
4 Шет мемлекеттегі жабдықтаушыларға толем шетел 

валютасымен төленді

5
Валюталық шот қалдығы бойынша есептелген оң 
бағам айырмасы

Білім алушылардың өз бетінше орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен әдістемелік нүсқаулар:

Ұсынылған әдебиеттер мен Интернет ресурстарды пайдалана 
отырып тақырып бойынша глоссарий дайынданыз.

Үсынылатын әдебиеттер:
1. 21 БЕХС «Валюта бағамының өзгерісінің әсері» - \ү\ү\ү. 

тГ .тіпйп.кг
2. ҚР ¥ лттық Банкінің 2012 жылғы 28 сәуірдегі №154 «Қа- 

зақстанда валюталық операңияларды жүзеге асыру ережелері» 
Басқару Қаулысы

3. В.К. Радостовең, В.В. Радостовец, О.И. Шмидт. Бухгалтер- 
ский учет на предприятии. -  Алматы, 2002

4. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілікжоспары. 2007 жыл- 
дың 23 мамырындағы №185 Қазақстан Республикасыныц қаржы 
Министрінің бүйрығымен бекітілген - ^ү^^.тҒ .тіпііп .кг

5. Шоттардың үлгілік жоспары: шоттар кореспонденциясын 
қүру бойынша әдістемелік үсыныстар I бөлім. //Бухгалтер жэне 
кэсіпкер кітапханасы. БИКО баспа үйі -  2007ж,- №11.

6. Шоттардың үлгілік жоспары: шоттар кореспопденциясын 
қүру бойынша әдістемелік үсыныстар I бөлім. //Бухгалтер жэне 
кэсіпкер кітапханасы. БИКО баспа үйі -  2007ж,- №12.



16-ТАРАХ ТУРИСТІК ҮЙЫМДАРДАҒЫ 
КІРІСТЕР ЕСЕБІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ 

НӘТИЖЕНІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
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Кірісті тану ж әне бағалау

18 -  «Түсім» Халықаралық стандарты түсімге анықтама бе- 
реді жэне ол үйым беретін барлық сауда-саттық және көтерме сау- 
да жеңілдіктері ескеріліп, алынған немесе кері алынуға тиісті әділ 
қүн бойынша бағалауды талап етеді. Өзінің әдеттегі қызметінің 
барысында үйым түсім әкелмейтін, бірақ түсім экелетін негізгі қы- 
зметімен қатар жүретін басқа операңияларды да жүзеге асырады. 
Осындай операңиялардың нэтижелері тиісті операцияның немесе 
оқиғаның мэнін корсететін реттерде, ондай операциялардың нэти- 
желері бір операцияның нэтижесінде туындайтын барлық кірі- 
стерді жэне тиісті шығыстарды өзара есепке алу арқылы үсыны- 
лады.

Туристік кэсіпорындарда кіріс ретінде оның қызметінің әдет- 
тегі түрлерінен, яғни туристік қызметтің нэтижесінде келетін қара- 
жаттың түсуі саналады. Туристік кэсіпорындарда кірісті есептеген 
кезде оларды тану сәті негізгі жағдай болып табылады.

Туристік бизнес кэсіпорындары туристік қызмет көрсетумен 
айналысады, яғни бекітілген уақыт мерзімінің ағымында келісім- 
шарт бойынша анықталған тапсырмаларды орындайды. Туристік 
қызметті үсынудан алынатын кіріс есептік мерзімде мэміле аяқта- 
лу кезеңінде танылуы тиіс.

Келісімиің нәтижелері сенімді багаланады егер келесі шарт- 
тар орындалса:

а) кірістің сомасы сенімді бағалануы мүмкін;
б) келісіммен байланысты экономикалық тиімділіктің сәйкес 

келуінің туындауы мүмкін болып табылады;
в) есептік күндегі жағдайына байланысты келісімнің біту ке- 

зеңін сенімді өлшеуге болады;



г) келісімді жузеге асыруға кеткен жэне оның бітуіне қажетті 
шығындарды сенімді өлшеу мүмкіндігі бар.

Келісімнің біту кезеңі бойынша кірісті тану қызмет көрсетіл- 
ген мерзімде жүзеге асырылады.

Келісімнің біту кезеңін анықтау үшін келесі эдістер қолда- 
нылады:

1) келісім бойынша жалпы шығындарға анықталған күні жа- 
салынған шығындардың пайыздық қатынасы;

2) анықталған күні орындалған қызметтердің келісім бойын- 
ша қызметтің толық көлеміне пропорционалды қатынасы;

3) орындалған жүмысқа бақылау жүгізу.
Аралық телемдер жэне тапсырыс берушілердің аванстары 

керсетілген қызметті кеп жағдайда бейнелемейді.
Туристік бизнес кэсіпорындарындағы кірісті тануды толық 

анықтау үшін, туроператорда кірістің қалай танылатындығын қа- 
растырайық. Әдетте, туржолдама алғысы келетін турист жол жүру- 
ден кеп уақыт бүрын туристік фирмаға келеді. Бүл мерзім бірнеше 
күннен бірнеше айды қүрауы мүмкін. Содан кейін турист қандай 
да бір маршрутты таңдаған кезде онымен келісімшарт жасалына- 
ды. Мүнда келісімнің барлық шарттары айтылады. Әдетте келісім- 
шартты қүрастырудың міндетті шартына алдын-ала телем ретінде 
туристің белгілі бір соманы салып қоюы жатады. Содан кейін ту- 
роператор турист тапсырыс берген турпакегті қүрастырады, мү- 
ның ішіне кіретіндер: қонақ үйде, колікте алдын-ала орын алып 
қою, эр түрлі экскурсиялық жэне ойын-сауықтық бағдарламаларға 
тапсырыс беру, жеткізушілерге алдын-ала толем жасау. Турфирма 
туржолдама үшін туристен соңғы есеп айырысуды біршама уақыт 
еткеннен кейін алуы мүмкін. Турист алған жолдама анықталған 
қызметтердің жиынтығын алуға қүқық беретін қүжат болыгі табы- 
лады, ол оны қандай да бір уақыт еткеннен кейін ғана нақты қолда- 
на алады. Сондықтан да туристік уйымдарда турист толеген алдын 
ала телем кірісті тану сэті болып табылмайды, ейткені телемнің 
бул түрі туристің туржолдаманы алуы бойынша келісім жасауы- 
ның тек кепілдемесі болып табылады. Турист салгаи алдын-ала 
төлем 3510 -  «Алынган цысца мерзімді аванстар» іиотында бей-
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неленеді және бүл операцияга келесідей бухгалтерлік жазу жазы- 
лады:

-  Дт 1010 -  «Кассадағы ақша қаражаты».
-  Кт 3510 -  «Алынған қысқа мерзімді аванстар».
Турист келісім бойынша соңғы есептесуді жасаған кезде оған 

жолдама беріледі. Бұл жағдайда, 18 «Кіріс» ҚЕХС сәйкес, тури- 
стік ұйымның келісімі бойынша экономикалық тиімділік алына- 
ды, келісім бойынша кірістер мен шығыстар шынайы бағалануы 
мүмкін.

Сонымен қатар туристік бизнесте осы келісім бойынша ту- 
ристке жолдаманы беру сәтін кірістер мен шығыстарды тану сәті 
деп санауға болмайды, өйткені туристке нақты туристік қызметтер 
керсетілғен жоқ, ол тек қана жолдамаға ақша төлеп оны қолдану 
үшін қүқық алды. Сондықтан, туристік жол жүрудің қолайлы біту 
күнін келісімнің біту кезеңі ретіне санауға болады. Егер турист 
жолдаманы 20X1 жылдың 15 маусымында алған болса, саяхаттың 
мерзімі 20X1 жылдың 10 шілдесінен 20X1 жылдың 15 шілдесіне 
дейін болса, онда кірісті бухгалтерлік есепте бейнелеу күні 20X1 
жылдың 26 шілдесі болып табылады.

Н егізгі туристік ңызметтен түскен  
кірістердің есебі

Туроператор жүргізетін туренімді құру, жылжыту жэне еткізу 
бойынша қызмет, Жарғыда бекітілген олардың қызметінің негізгі 
түрі болып табылады. Бүдан басқа туроператордыц негізгі ңыз- 
мет түрлерініц цүрамына келесілер кіреді:

-  авиабилеттерді брондау жэне сату;
-  туризм аумағында ақпараттық қызметтер үсыну;
-  визалар, шетелдік паспорттар, сақтандыру полистерін 

рәсімдеу;
-  ілеспелі туристік тауарларды еткізу (сувенирлер, картогра- 

фиялық енімдер, ашық хат жэне т.б.);
-  туристерге экскурсиялық қызметтер керсету.
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Осы қызмет түрлерінен алынган кіріс туристік бизнес кәсіпо- 
рындарының негізгі цызметінен түскен кіріс болып табылады 
және оган келесілер кіреді:

-  туристік қызмет пакеті түріндегі туристік өнімді өткізуден 
алынған кіріс;

-  авиабилеттерді өткізуден алынған кіріс;
-  туризм аумағында ақпараттық қызметтерді ұсынудан ала- 

тын кіріс;
-  визалық қызметтерді керсетуден алынатын кіріс;
-  туристерге экскурсиялық қызмет көрсетуден алынатын 

кіріс;
-  ілеспелі туристік тауарларды (сувенирлер, ашық хаттар, 

картөграфиялық өнімдер жэне т.б.) өткізуден алынатын кіріс;
Турагенттің қызметінің негізгі түріне турөператөр қүрған 

туренімді жылжыту және әткізу жатады. Сөнымен қатар турағент- 
тер турөператөр жүзеге асыратын қызметтің үқсас түрлерімен де 
айналыса алады.

Негізгі қызметтен алынатын кірісті есепке алу үшін бухгал- 
терлік есептегі шөттардың үлгілік жөспарында 6010 -  «Өнімді 
сатудан және қызметтер керсетуден түсетін кіріс» пассивті шөты 
қолданылады.

Негізгі қызметтен түскен кірістерді бейнелеуді бухгалтерлік 
есептің шоттарында қарастырайық (16.1-кесте).

1 мысал. «Мирас-Тур» туроператорлық фирмасы қүрасты- 
рылған туронімді «Аламан» турагенттік фирмасына 100 000 теңге 
келісімдік қүны бойынша сатты. Келісілген туренімнің қүнынан 
12% ҚҚС есептелінді. Өткізілген туренімнің ©зіндік қүны 75 400 
теңгені қүрайды.
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16.1-кесте -Туроператор жасаған туронімді откізуден алынған 
кірісті бейнелеу

№ Операцияның мазмұны Сомасы,
теңге

Шотгар корреспонденциясы
Дт Кт

1 2 3 4 5
1 Қосылған құн 

салығынсыз келісілген 
құны бойынша 
туронімді откізуден 
алынған кіріс

100 000
1210-«Сатыгт 
алушылар мен тап- 
сырысшылардың 
қысқа мерзімді де- 
биторлық берешегі»

6010 -«Өнімді 
сатудан жэне 
қызметтер кор- 
сетуден түсегін 
кіріс»
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16.1-кестенің жалгасы
2 Турөнімді сату бо- 

йынша ҚҚС есепте- 
лінді

12 000
1210 -  «Сатып алу- 
шылар мен тапсы- 
рысшылардың қыс- 
қа мерзімді деби- 
торлық берешегі»

3130 -  «Қосыл- 
ған құн салығы»

3 Өткізілген турөнімнің 
озіндік құны есептен 
шығарылды

75 400
7010 -  «Сатылған 
өнімнің жэне көр- 
сетілғен қыз-мет- 
тердің өзіндік құны»

1320 -  «Дайын 
өнім» (Турөнім)

4 Есептік мерзім со- 
ңында:
кірістердің сомасы 
қорытынды пайданы 
жоғарылатуға есептен 
шығарылады

шығыстардың сомасы 
қорытынды пайданы 
төмендетумен есептен 
шығарылады

100 000 

75 400

6010 -  «Өнімді са- 
тудан және қыз- 
метгер көрсетуден 
түсетін кіріс»

5610 -  «Қорытынды 
пайда (қорытынды 
залал)»

5610 -  «Қоры- 
тынды пайда 
(қорытынды за- 
лал)»

7010 — «Сатыл- 
ған өнімнің жэ- 
не көрсетілғен 
қ ы з м е т т е р д  ің 
өзіндік құны»

Жалпы табыс 24 600 X X

2 мысал. «Мирас-Тур» турфирмасы келісім бойынша «Эйр 
Астана» авиакомпаниясымен 104 000 теңге сомасында туристер 
үшін авиабилеттерді сатып алу жэне брондауды жүзеге асырды. 
Турфирма туристерден авиабилеттердің күнын алдын-ала алды. 
Авиакомпания турфирмаға келісімшартқа сәйкес комиссиондық 
телемақылар төледі, ол авиабилеттің күнынан 6% мөлшерінде, 
6240 теңге сомада (оның ішінде ҚҚС).

Авиабилеттерді өткізуден түскен турфирманың кірісін бейне- 
леу 16.2- кестеде келтірілген.
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16.2-кесте — Авиабилеттерді өткізуден түскен турфирмаиың кірісіи бейнелеу

№ Операцияның
мазмүны

Сомасы,
теңге

Шоттар корреспонденциясы
Дебет Кредит

1 2 3 4 5
1 Авиабилет үшін 

турист телем 
жасады

104 000
1010 -  «Кассадағы 
ақша қаражаты»

3390 -  «Өзге қыеқа 
мерзімді кредитор- 
лық берешек»

2 «Эйр Астана» 
авиакомпаниясына 
авиабилеттердің 
қүны аударылды

104 000

3310 -  «Жеткізу- 
шілер мен мерді- 
герлерге қысқа мер- 
зімді кредиторлық 
берешек»

1030 -  «Агымдагы 
банктік шоттардағы 
ақша қаражаты»

3 Кредиторлық 
берешектердің 
сомасы өзара 
есептен шығарылды

104 000

3390 -«Ө зге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек»

3310 -  «Жеткізу- 
шілер мен мердігер- 
лерге қысқа мерзімді 
кредиторлық бере- 
шек»

4 Авиакомпанияға 
толеуге жататын 
комиесиялық 
төлемақы бойынша 
кіріс есептелінді

5 571

1210 -  «Сатып алу- 
шылар мен тапсы- 
р ы е ш ы л а р д ы ң  
қысқа мерзімді де- 
биторлық берешегі»

6010 — «Өнімді сату- 
дан жэне қызметтер 
корсетуден түсетіп 
кіріс»

5 Комиесиялық 
төлем-ақылардың 
сомасынан ҚҚС 
сомасы есептелінді

669
1210 — «Сатып алу- 
шылар мен тапсы- 
р ы с ш ы л а р д ы ң 
қысқа мерзімді де- 
биторлық берешегі»

3130-«Қосылғап 
қүн салығы»

6 «Эйр Астана» авиа- 
компаниясынаи 
комиссиялық 
төлемақы сомасы 
келіп түсті

6 240

1030 — «Агымдағы 
банктік шоттардағы 
ақша қаражаты»

1210 -  «Сатып алу- 
шылар мен тап- 
с ы р ы с ш ы  л а р д ы ң  
қысқа мерзімді де- 
биторлық берсшегі»

7 Есептік мерзімнің 
соң-ында
кірістердің сомасы 
қорытынды 
пайданы 
жогарылатуға 
есептен шығарылды

5 571

6010 -  «Өнімді 
сатудан жэне 
қызметтер 
көрсетуден түсетін 
кіріс»

5610 — «Қорытынды 
пайда (қорытынды 
залал)»

Жалпы табыс 5 571 X X



Бухгалетрлік жазулардан керіп отырғанымыздай авиабилеттің 
құны кірістің (сатудан түскен ақша) сомасына кірмейді. Турфирма 
үшін комиссиондық сомасы негізгі қызметтен түсетін кірістің бір 
түрі болып табылады, өйткені бүл қызмет түрі әдетте кәсіпорын- 
ның Жарғысында қарастырылады.

3 мысал. «Мирас-Тур» ілеспелі туристік тауарларды (суве- 
нирлер, картографиялық өнімдер жэне т.с.с.) өткізумен айналы- 
сады. Туристерге 25 500 теңге сомасындағы тауар өткізілді, ҚҚС 
соммасы (12%) -  3060 теңге. Өткізілген тауарлардың өзіндік қүны
15 000 теңгені қүрайды (16.3-кесте).
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16.3-кесте -  Ілеспелі туристік тауарларды өткізуден түскен кірісті бейнелсу

№ Операцияның
мазмұны

Сомасы,
теңге

Шоттар корреспонденциясы

Дт Кт

1 Алынған тауарлар 
(еувенирлер, ашық 
хаттар) үшін турис- 
терден толем түсті

25 500

1010 -  «Кассадағы 
ақша қаражаты»

6010 -  «Өнімді са- 
тудан жэне қыз- 
меттер корсетуден 
түсетін кіріс»

2 Өткізілген гауарлар 
бойынша ҚҚС 
сомасы түсті

3 060
1010 -  «Каесадағы 
ақша қаражаты»

3130 — «Қосылған 
қүн салығы»

3 Өткізілген тауарлар- 
дың өзіндік қүны 
есептен шығарылды

15 000
7010 — «Сатылған 
өнімнің және көр- 
сетілген қызмет- 
тердің өзіндік қү- 
ны»

1330-«Тауарлар»

4 Есептік мерзім со- 
ңында:
кіріетердің сомасы 
қорытыиды пайдаиы 
жогарылатуга есептен 
шығарылады

25 500
6010 -  «Өнімді 
сат-удан жэне қыз- 
меттер көрсетуден 
түсетін кіріс»

5610 — «Қорытын- 
ды лайда (қоры- 
тынды залал)»

шығыстардың сомасы 
қорытынды пайданы 
төмендетумен есеп- 
тен шығарылады

15 000

5610 -  «Қорытын- 
ды пайда (қоры- 
тынды залал)»

7010 — «Сатылған 
өнімнің жэне 
к ө р с е т і л г е н  
қ ы з м е т т е р д і ң  
өзіндік қүны»

5 Жалпы кіріс 10 500 X X



Үшінші мысал бойынша ілеспелі турнстік тауарларды өткізу- 
ден түскен кіріс сомасы негізгі қызметтен алынатын кіріс түр- 
лерінің бірі болып табылады, егер қызметтің бүл түрі кәсіпорын- 
ның Жарғысында қарастырылса.
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Турфирманың негізгі емес қызметінен 
түскен кірістердің есебі

Турфирма негізгі цызметтерден түскен кірістерден басца 
негізгі емес цызмет кірістеріне жататын кірістер алуы мүмкін. 
Туристік бизнесте негізгі емес цызметтен алынган кірістерге ке- 
лесілерді жатцызуга болады:

-  негізгі қүралдарды істен шығару және өткізуден алынатын 
кірістер;

-  материалдық емес активтерді істен шығару жэне өткізуден 
алынатын кірістер;

-  дивиденттер түріндегі кірістер;
-  бағамдық айырмадан болатын кірістер;
-  негізгі емес қызметтен алынатын өзге де кірістер.
Турфирмалар өндіріс үдерісінде қолданылмайтын негізгі

қүралдар немесе материалдық емес активтерді сатуына болады. 
Негізгі қүралдар мен материалдық емес активтерді істен шыға- 
ру кірістерінің есебі үшін бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік 
жоспарында 6210 -  «Активтердің шығуынан алынатын кірістер» 
шоты қарастырылған.

1 мысал. «Мирас-Тур» турфирмасы қолданылмайтын шару- 
ашылық инвентарьді 110 000 теңге сомасында әділетті қүны бой- 
ынша еткізді. Инвентарьдың алғашқы қүны 125 000 теңгені қүрай- 
ды. Сату кезіндегі жинақталған тозу сомасы 30 000 теңге. Сатыла- 
тын инвентарьдың қалдық қүны 95 000 теңгені қүрайды.
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16.4-кесте —Қолданылмайтын негізгі қүралдарды өткізу кірістерін бейнелеу

№ Операцияның
мазмұны

Сомасы,
теңге

Шоттар корресітонденциясы
Дебет Кредит

1 2 3 4 5
1 Өткізілген инвен- 

тарьға төлем жаеау 
үшін сатып алушы- 
ларға шот қойылды:

1.1 келісімшарт қүнына 110 000 1210 — «Сатып алу- 
шылар мен тапсы- 
р ы с ш ы л а р д ы ң 
қысқа мерзімді де- 
биторлық берешегі»

6210 — «Актив- 
тердің шығуынан 
алынатын кіріс- 
тер»

1.2 ҚҚС сомаеына 13 200 1210 -  «Сатып алу- 
шылар мен тапсы- 
р ы с ш ы л а р д ы ң 
қысқа мерзімді де- 
биторлық берешегі»

3130 —«Қоеыл- 
ған қүн салығы»

1 2 3 4 5
2 Өткізілген инветарь 

қалдық қүны бойын- 
ша есептен шыға- 
рылды

95 000
7410 -  «Активтерді 
қатардан шығару 
жөніндеғі шығыс- 
тар»

2410 — «Негізгі 
қүралдар»

3 Инвентарь бойынша 
жинақталған тозу 
сомасы есептен 
шығарылды

30 000
2420 -  «Негізгі
қүралдардың
амортизациясы»

2410 —«Негізгі 
қүралдар»

4
4.1

4.2

Есептік мерзімнің 
соңында:
кірістердің сомасы 
қорытынды кіріеті 
жоғарылатуга 
ееептен шығарылды;

шығыстардың 
сомасы қорытынды 
кірісті төмендетуге 
есептен шығарылды;

110 000 

95 000

6210-
«Активтердің 
шығуынан 
альГнатын кірістер»

5610-
«Қорытынды 
пайда (қорытынды
залал)»

5610-«Қоры- 
тынды пайда 
(қорытынды 
залал)»

74 1 0 - 
«Активтерді 
қатардан шығару 
жөніндегі шы- 
ғыстар»

5 Кіріс 15 000 X X



Материалдық емес активтерді өткізу есебі осыған ұқсас жүр- 
гізіледі.

Туристік фирмалар кіру жэне шығу туризмімен байланысты 
сыртқы экономикалық қызметті де жүзеге асырады. Шетел валю- 
тасымен операциялар жасау арқылы фирмалар оң немесе теріс 
бағамдық айырмалар алады. Оң бағамдық айырмадан болған кірі- 
стер негізгі емес қызметтен түсетін кіріс ретінде танылады жэне 
6250 -  «Бағамдық айырмадан түсетін кірістер» шотында есептелі- 
неді.

Турфирманың негізгі емес қызметінен алынатын кірістеріне 
сонымен қатар келесілерді жатқызуға болады: мүлікті қайтарым- 
сыз түрде алу, тауарлық - материалдық қүндылықтардың артық 
шыққанын кіріске алу, түгендеу кезінде артық шыққан негізгі 
күралдарды есепке алу. Бүл кірістер 6280 -  «Өзге кірістер» шо- 
тында есепке алынады.

Туристік үйымдарда қаржылық 
нәтиже есебі

16-тарау. Туристік ұйымдардағы кірістер есебі жэне ... < >  305

Қаржылыц нәтиже -  үйымның шаруашылық қызметінің 
соңгы экономикалық қорытындысы, ол пайда немесе залал ныса- 
нында бейнеленеді.

Туризм кэсіпорындары үшін пайда кез-келген басқа кәсіпо- 
рындарда сияқты оның қызметінің негізгі мақсаты болып табыла- 
ды. Туристік кәсіпорындардың қаржылық нэтижесінің қалыпта- 
суы 16.1-суретте корсетілген.

Турфнрманың қызметіндегі қаржылық нәтиженің негізгі белі- 
гін турөнімді сатудан түскен пайда (залал) қүрайды, бүл қызметтің 
әдеттегі түрі бойынша кірістер мен шығыстардың арасындағы ай- 
ырмашылық ретінде анықталады.

20-3/37-17
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16.1-сурет -  Туристік ұйымның қаржы-шаруашылық нәтижесінің құрылуы

Қызметтің әдеттегі түрінен алынатын кірістер турөнімді са- 
тудан түскен түсім ретінде көрсетіледі, мүнда сату бағасынан 
қосылған қүн салығы алынып тасталынады. Қызметтің әдеттегі 
түрі бойынша шығыстар -  бүл турөнімді құру жэне сату бойынша 
турфирманың шығындары, мүнын қүрамын үйым өзі анықтайды. 
Турөнімді сату бойынша алынған кірісті (залалды) есептеу үшін 
оған қатысты қызметтің әдеттегі түрлері бойынша кірістерден 
қызметтің эдеттегі тиісті түрлері бойынша шығыстар алынып та- 
сталады.

Жоғарыда айтып кеткеніміздей турөнімді сатудан түскен 
түсімнің есебі 6010 -  «Өнімді сатудан және қызметтер керсетуден 
түсетін кіріс» шотында жүргізіледі. Бүл кірістердің сомасынан қо- 
сылған қүн салығы, сатудан жеңілдіктер және бағадан жеңілдіктер 
алынып тасталынады. Өткізілген туронімдердің езіндік қүн есебі 
7010 -  «Сатылған енімнің жэне корсетілген қызметтердің озіндік 
қүны» шотында жүргізіледі.

Өзге де кірістер мен шығыстардың негізгі бөлігін үйымның 
мүлігін қолданумен байланысты кірістер мен шығыстар қүрайды, 
оған жататындар активтерді (негізгі қүралдарды, материалдық 
емес активтерді) шығару бойынша пайда мен залал, банктегі депо- 
зиттық шоттардан алынатын кірістер, алынған несиелер бойынша 
төленетін пайыздар (төлемақылар) және басқалары.

Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарында озге кірі- 
стерді есепке алу үшін шоттың бөлімшелері қарастырылган:



-  6100 -  «Қаржыландырудан түсетін кіріс» шоты қаржылан- 
дырудан түскен кірістерді есепке алуға арналған (6110-6160 шот- 
тары);

-  6200 -  «Өзге кірістер» шоты өзге кірістерді есепке алуға 
арналған (6210-6280 шоттары);

-  6300 — «Қысқартылатын қызметпен байланысты кірістер» 
шоты қысқартылган қызметпен байланысты кірістерді есепке 
алуға арналған (6310 шоты);

-  6400 -  «Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін үй- 
ымдар пайдасының үлесі» шоты үлестік қатысу әдісі бойынша 
ескертілетін үйымдар пайдасының үлесін бейнелеуге арналған 
(6410-6420 шоттары).

Сәйкес шыгыидарды иіыгармасақ ереже бойыниш цалаган 
кірісімізді алу мүмкін емес. Сәйкес шыгындарды есепке алу үшін 
бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарында шоттардың 
келесі бәлімиіелері көрсетілген:

-  7100 -  «Өнімді сату жэне қызметтер көрсету бойынша 
шығыстар» шоты өнімді сату және қызметтер корсету бойынша 
шығыстарды есепке алуға арналған (7110 шоты);

-  7200 -  «Әкімшілік шығыстар» шоты әкімшілік шығыстар- 
ды есепке алуға арналған (7210 шоты);

-  7300 -  «Қаржыландыруға арналған шығыстар» шоты 
қаржыландыруға арналған шығыстарды есепке алуга арналған 
(7310-7340 шоттары);

-  7400 -  «Басқа да шығыстар» шоты басқа да шығыстарды 
есепке алуға арналған (7410-7470 шоттары);

-  7500 -  «Қысқартылатын қызметпен байланысты шыгы- 
стар» шоты қысқартылған қызметпен байланысты шыгыстарды 
есепке алуға арналған (7510 шоты);

-  7600 — «Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін үйымдар- 
дың залалдағы үлесі» шоты үлестік қатысу әдісімен ескерілетін 
үйымдардың залалдағы үлесін есепке алуға арналған (7610-7620 
шоттары);

-  7700 -  «Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар» 
шоты корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарды есепке 
алуға арналған (7710 шоты).
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Есептік мерзімнің соңында кірістер мен шығыстардың сома- 
сы 5610 «Қорытынды пайда (қорытынды залал)» шотына есептен 
шығарылады. Бұл шотта есептік мерзімдегі ұйымның қорытынды 
пайдасы (қорытынды залалы) бейнеленеді, еонымен қатар ұйым- 
ның есептік мерзімдегі соңғы қаржылық нэтижесін құру бойынша 
ақпараггар жалпыланады.

5610 -  «Қорытынды пайда (қорытынды залал)» шотыныц 
кредиті бойынша бейнеленеді:

-  турөнімді сатудан түскен пайда -  6010 -  «Өнімді сатудан 
жэне қызметтер көрсетуден түсетін кіріс» шотының дебетімен 
байланысты түрде;

-  өзге к ір іс т е р -6110-6160 , 6210 -6280 , 6310, 6 4 1 0 -6 4 2 0  
(кірістердің түрлері бойынша) шоттарының дебетімен байланы- 
сты түрде.

5610 -  «Қорытынды пайда (қорытынды залал)» шотының де- 
беті бойынша бейнеленеді:

-  өткізілген турөнімнің өзіндік қүны -  7010 «Сатылған 
өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік қүны» шотының 
кредитімен байланысты түрде;

-  өзге шығыстар -  7110, 7210, 7310-7340, 7410-7470, 7510, 
7610-7620, 7710 шоттарының кредитімен байланысты түрде.

Пайда (кіріс) және залал (шығыс) туралы мәліметтер 5610 
«Қорытынды пайда (қорытынды залал)» шотында есептік жыл- 
дың басынан бастап өсуші қорытындымен жинақталады. 5610 
шоты бойынша дебеттік жэне кредиттік айналымдарды салысты- 
ру әрбір ағымдағы есептік мерзімде (ай, квартал, жарты жылдық 
жэне т.с.с.) туристік үйымның қызметінің қорытынды нәтижелерін 
есептеуге, сонымен қатар есептік жылдың қорытынды нэтижесін 
есептеуге мүмкіндік береді. Егер де есептік мерзімнің соңында 
5610 шоты бойынша қалдық кредитте болса, онда турфирма пайда 
түріндегі қаржылық нэтижеге ие болады, ал егер де қалдық 5610 
шотының дебетінде болеа -  бүл залалды білдіреді.
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Қорытыпды
Кез-келген ұйымның қызметі бір мақсатқа жетуге бағытталған

-  таза кіріс (пайда) алу. Туристік ұйымдардың жинақталған жыл- 
дық кірісі негізгі жэне негізгі емес қызметтерінен құралады, олар
18 «Кіріс» ҚЕХС сәйкес танылады. Туристік ұйымның қызметінің 
негізгі түрі туроператорлық жэне турагенттік қызмет болып са- 
налады, сондықтан осы қызмет түрлерінен алынған негізгі кіріс 
турөнімді сатудан алынған кіріс болып табылады. Сонымен қа- 
тар, турфирмалар негізгі емес қызметтен де кірістер алуы мүмкін, 
мысалы негізгі құралдар, материалдық емес активтерді өткізуден, 
мүлікті қайтарымсыз түрде алудан, алынған дивиденттерден, оң 
бағамдық айырмашылықтан жэне басқалары.

Дәріс бойынша эдістемелік пұсқаулар:
Берілген дэріс материалдарың толығымен игеру үшін мына- 

дай бірізділікті ескеру ұсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зерде- 

леңіз;
2) дэріс мазмұнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде көрсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Туристік қызмет көрсету барысында негізгі 
мақсаттың бірі табыс алу болып табылады. Табысты есепке алу 
кезінде басты мәселе оны тану кезеңін анықтаудан тұрады. Табыс 
компанияның сенімді түрде елшенетін болашақ пайданы алу мүм- 
кіндігі болған жағдайда танылады. 18 «Кіріс» ҚЕХС-да бұл бел- 
гілерді қанағаттандыратын жағдайларды анықтайды жэне таныла- 
ды. Осыған орай Халықаралық бухгалтерлік есептер стандаттарын 
зерттеп ұғыну талап етіледі.

4) білім алушылардың ез білімін бақылау сұрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың өз бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сұрақтарга жауап беріңіз.
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Бақылау сүрақтары:
1. Туристердің аралық төлемдері мен аванстары туристік қыз- 

мет көрсетуді бейнелей ме?
2. Туристік ұйымдардағы негізгі қызметтен алынатын кіріске 

кіретіндер.
3. Турөнімді өткізуден түскен кіріс есебін жүргізу.
4. Туристік үйымдардағы негізгі емес қызметтен түскен кірі- 

стерге кіретіндер.

Оқылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілер:
1. Туристік бизнес кәсіпорындарындагы жинақталган жыл- 

дъщ кірісінің қүрастырылуы:
A) субъектінің кірістері мен шығыстарынан;
B) негізгі және негізгі емес қызметтен алынатын кірістерден;
C) турөнімді өткізуден алынатын түсімнен;
Ә) салық салынғанға дейінгі әдеттегі қызметтен алынатын 

кірістерден;
Е) салық салынатын кірістерден.
2. Есептік мерзім соңында өнімді өткізуден және қызметті 

көрсетуден болатын иіыгыстар шотын жабу төмендегідей бей- 
неленеді:

A) Дт 5610 Кт 7010;
B) Дт 7110 Кт 5410;
C) Д т5610К т7110;
Ә )Д т 6010 Кт 5610;
Е )Д т 5610 Кт 7210.
3. Материалдық емес активтерді сатудан алынган кіріс, 

кірістің қандай түріне жатады?
A) негізгі қызметтен алынған кіріс;
B) негізгі емес қызметтен алынған кіріс;
C) бөлінбеген кіріс;
Ә) соңғы кіріс;
Е) жалпы кіріс.
4. Багамдық айырмадан болган кіріс кірістің қандай түріне 

жатады?
А) негізгі емес қызметтен алынған кіріс;



B) негізгі қызметтен алынған кіріс;
C) бөлінбеген кіріс;
Э) соңғы кіріс;
Е) жалпы кіріс.

Тяжірибелік сабацта талңыланатын сурацтар:
1. Кірісті тану жэне багалау.
2. Туристік бизнестегі негізгі қызметтен кірістер есебі.
3. Туристік бизнестегі негізгі емес қызметтен кірістер есебі.
4. Туризм саласындағы қаржылық нәтиже есебі.

Білім алуіиы білуі тиіс:
-  Турфирмалардың кіріс бойынша түсінігін;
-  Кірістің танылуын;
-  Туризмдегі негізгі жіне негізгі емес қызметтер түрін.

Білім алушы меңгвруі тиіс:
-  Туристік салада кірісті есепке алу кезіндегі тану кезеңін 

анықтауды.

Әдістемелік нүсцау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру үсыны- 

лады:
-  студенттердің өз білімін бақылау сүрақтарына жэне 

оқылган материалдарды бекіту үшін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сүрақтар тізімімен таны- 
сып, үсынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  студент нені білуі жэне менгеруі керектігін естен шығар- 
маңыз.

Білім алуіиылардың оцытушының жетекшілігімен орыида- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен эдістемелік нүсцаулар

16.1-есеп. Кірістерді тану, бағалау және олардың есебі
Есептің мақсаты: Туристік үйымдардағы кірістер мен 

қаржылық нэтижелер есебін меңгеру.
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Тапсырма: «Даймонд-Тур» фирмасы құрастырған туржол- 
даманың өзіндік құны 45600 теңге. Келісімшарт негізінде турист- 
ке туржолдама 78400 теңгеге (ҚҚС-пен бірге) сатылды. Турист 
туржолдама үшін төлемді кассаға төледі.

Берілген мәліметтер негізінде:
а) кіріс қашан танылып бағаланатынын анықтаңыз;
б) шаруашылық операңияларды бухгалтерліқ шоттарда бейне- 

леңіз;
в) қаржылық нәтижені есептеңіз.

Білім алушылардыц вз бетінше орындауы үшін берілген 
тансырмалар мен эдістемелік нүсқаулар:

1. 18 -  «Кіріс» ХҚЕС-мен танысып, тақырып бойынша негізгі 
терминологияларына глоссарий қүрастырыңыз;

2. Жоғарыда келтірілген (16.1-есеп) мәліметтерге сүйене 
отырып, анықталған қаржылық нәтиженің қандай қаржылық есеп 
беру нысандарында көрініс табатынын анықтаңыз.

Үсынылатын әдебиеттер:
1. Нурсеитов Э.О., Нурсеитов Д.Э. Международные стандар- 

ты финансовой отчетности: теория и практика /Справочное руко- 
водство -  Алматы: ТОО «Издательство ЕЕМ», 2007.

2. 1 8 — ҚЕХС «Кіріс» -  \ү\ү\ү.ті\тіпйп.к2
3. 21 -  ҚЕХС «Валюта бағамының өзгерісінің әсері» - \у\ү\у. 

тГ .тіпйп.кг
4. Турагент жэне туроператорларда есепті қалай жүргізу ке- 

рек. -  Алматы: «БИКО» баспа үйі, 2006
5. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары. 2007 жыл- 

дың 23 мамырдағы № 185 Қазақстан Республикасының Қаржы ми- 
нистрінің бұйрығымен бекітілген - \ү\\г\у.тГ.тіпйп.к2

6. Шоттардың үлгілік жоспары: шоттар корреспонденңиясын 
қүру бойынша әдістемелік нұсқаулар. I бөлім. //Кәсіпкер және бух- 
галтердің кітапханасы. БИКО Баспа Үйі -  2007ж. -№ 1 1 .

7. Шоттардың үлгілік жоспары: шоттар корреспонденциясын 
күру бойынша әдістемелік нүсқаулар. I бөлім. //Кәсіпкер және бух- 
галтердің кітапханасы. БИКО Баспа Үйі -  2007ж. -  №12.
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17-ТАРАУ ЖАРНАМА  
ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЕСЕБІ

Туристік сала жарнамасының 
ерекшеліктері

Қазіргі кездегі бизнесті, оның ішінде туристік бизнесті жарна- 
масыз елестету мүмкін емес. Әлемдік тэжірибеден белгілі, туризм 
саласы ірі жарнама берушілердің бірі болып табылады. Шетелдік 
туристік фирмалардың жүмыс тәжірибесі көрсеткендей, өздерінің 
қызметтерінен тапқан пайдасының орташа есеппен 5-6% олар ту- 
ристік жол жүрулерді жарнамалауга шыгындайды.

Жарнама ақшасы төленетін, ақпарат қүралдарына орналасты- 
рылатын хабарландыру болып табылады. Жарнамалық хабарлан- 
дырудың авторы мақсаттық нарықта элеуеттік сатып алушыны 
өзінің тауары немесе қызметінің жетістіктеріне эрқашан да сен- 
діруге, өзінің фирмасы немесе коммерңиялық емес үйымын жоға- 
ры дэрежеде корсетуге тырысады.

Жариама -  туристік кәсіпорындардың ақпараттарын ездерінің 
клиенттеріне жеткізу үшін ең қолайлы қүрал, жарнама арқылы 
олардың мінез-күлқын модификациялайды, үсынылған қызмет- 
терге назарларын аудартқызады, кәсіпорынның оң имиджін жасай- 
ды жэне оның қоғамдық маңыздылығын кәрсетеді.

«Жарнама» сөзі латынның «рекламо» -  айғайлап шақыру де- 
ген етістігінен шығады және «рекламаре» -  дыбыс беру, талап ету.

«Қазіргі кездегі экономикалық сөздікте» келесі анықтама 
берілген: жарнама -  фирма тауарлары мен қызметтерінің сапасы, 
жетістіктері, артықшылықтары, сонымен қатар сол фирманың ең- 
бегі туралы потенциялды сатып алушылар мен қолданушыларға 
ашық жариялау.

«Жарнама туралы» ҚР заңына сәйкес, жарнама — адамдардың 
беймэлім тобына арналған жэне жеке немесе заңды түлғаларға, 
тауарларға, тауар белгілеріне, жүмыстарға, керсетілетін қызмет- 
терге қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға арналған



жэне оларды өткізуге жәрдемдееетін кез келген ныеанда, кез кел- 
ген құралдардың көмегімен таратылатын жэне орналаетырылатын 
ақпарат.

Жарнама коммуникацияның негізгі ныеаны болып табылады, 
ол тауар мен қызметтің сапасын қолданушылардың сұранысы мен 
қажеттілігінің тіліне аударуға тырысады.

Жарнаманың негізгі цызметі -  тауар, қызмет, баға, өндіруші- 
фирма жэне сатылу орны туралы жарнаманы тарату құралдары, 
бұқаралық ақпарат құралдарын қоса алғанда, арқылы ақпарат беру. 
Сатып алушыға жарнаманың әсер ету үлгісін, жалпы түрде әсер 
етудің кейбір сатылары түрінде бейнелеуге болады, бұл арқылы 
сатып алушылық шешім қалыптасады (17.1- сурет).

Туристік бизнесте жарнаманың негізгі объектісі өте ерекше 
тауар -  туристік енім болып табылады, ол келесідей ерекшелік- 
терімен сипатталады: сезілмейді, жинау мен сақтауға қабілетсіз, 
қүны жоғары, сатып алу сәті мен қолдану сәтінің арасындағы 
уақыт айырмашылығы жэне т.с.с.
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17.1 -сурет -  Сатып алушыга жарнамаиың әсер ету үлгісі

Туристік бизнесте жарнаманың негізгі объектісі өте ерекше 
тауар -  туристік өнім болып табылады, ол келесідей ерекшелік- 
терімен сипатталады: сезілмейді, жинау мен сақтауға қабілетсіз, 
құны жоғары, сатып алу сәті мен қолдану сәтінің арасындағы 
уақыт айырмашылығы жэне т.с.с.

Туризм саласындағы маркетингтік коммуникацияның негізі- 
гі құралы ретіндегі жарнаманың айрықша белгілері жарнаманың 
ерекшелігімен қатар туристік индустрияныңжэне оның тауары -
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туристік енімнің ерекшеліктерімен анықталады. Туристік бизне- 
стегі жарнаманың айрықша ерекшеліктері:

-  біріншіден, әдетте элеуеттік клиентке коммуникациялық 
дабылдар фирманың нақты қызметкері арқылы емес, делдал, яғни 
бұқаралық ақпарат құралдары, қүлақгандырулар арқылы түседі;

-  екіншіден, туристік жарнама өзі арқылы өтетін ақпарат- 
тың шынайы, шыншыл жэне нақты болуына ерекше жауапкер- 
шілікке ие;

-  үшіншіден, туристік қызметтердің дэстүрлі тауарларға қа- 
рағанда материалдық нысаны мен түрақты сапасы болмағандығы, 
жарнама қызметінің ақпараттық жэне насихаттау функциялары- 
ның басымды дамуын талап етеді;

-  төртіншіден, туристік қызметтің ерекшеліктері туристік 
қызығушылық объектісі туралы толықтау ақпараттар беретін жар- 
наманың көрнекі қүралдарын қолдану қажеттілігін туындатады.

Туристік салада жарнамалъщ хабарламаларды таратудың 
цүралдарына келесілер жатады:

-  бүқаралық ақпарат қүралдары арқылы жарнама;
-  сыртқы жарнама;
-  пошталық жарнама;
-  компьютерлік жарнама;
-  түлға аралық қарым-қатынас;
-  дәстүрлі емес қүралдар.
Айта кететін жагдай, «Жарнама туралы» ҚР заңының 16 бабы- 

ның талаптарын сақтау қажет, ол жерде келесідей жазылған: «Жар- 
намасы бар материалдарды немесе олардың көшірмелерін, оларға 
кейіннен енгізілетін өзгерістердің бэрін қоса алғанда, жарнама бе- 
руші, жарнама жасаушы бір жыл бойы, жарнама таратушы -  жар- 
нама соңғы таратылған, орналастырылған күннен бастап кемінде 
бір ай бойы сақтауга міндетті».
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Жарнамаға кеткен 
шығыстардыц есебі

Үйымныц жарнамага кеткен шыгыстарына келесілер жатады:
-  жарнамалық өнімдерді жасау жэне шығару шығыетары 

(этикеткалардың нұсқасын құрастыру жэне шығару, фирмалық 
жэне бірегей пакеттердің үлгісін жасау, жарнамалық сувенирлерді 
алу және дайындау);

-  бүқаралық ақпарат құралдары арқылы берілетін жарнама- 
лық шаралар шығыстары (мерзімді баспасөз басылымдары, теле- 
дидар жэне радио арқылы тарату);

-  жарық арқылы және басқа да сыртта көрсетілетін жарнама 
шығыстары;

-  жарнамалық кино-, видео-, диафильмдерді алу, дайындау, 
көшіру, қайталау жэне көрсету шығыстары;

-  стенділер, муляждар, жарнамалық жайма тақталар, көрсет- 
кіш белгілер дайындау шыгыстары;

-  жарнама материалдарын сақтау жэне жөнелту шығыстары;
-  еату көрмелерін рэсімдеу шығыстары;
-  кәсіпкерлік қызметпен байланысты басқа да жарнамалық 

шаралар өткізу шығыстары.
Туристік кэсіпорынның жарнамалық шығыстары, кез-кел- 

ген баеқа ұйымдарда сияқты кіріс алумен тікелей байланысты 
шығыстарға жатады. Туристік бизнестегі жарнамалау шығыстары 
турөнімді жылжыту және өткізу мақсатында жасалынады. Оларды 
мерзімдік шығыстарға жатқызады және 7110 — «Өнімдерді өткі- 
зу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар» шотында есепке 
алады.

Егер де туристік кэсіпорын басқа ұйымның қызметін қолдана 
отырып жарнама жүргізсе, онда қызметті берушімен міндетті түр- 
де жарнамалық қызмет көрсетуге келісімшарт жасалынады. Егер 
де жарнама газет пен журналда, радио мен теледидарда орнала- 
стырылса, онда қызмет көрсетуді растайтын алғашқы құжаттарға 
орындалған жұмыстың актісі жэне шот-фактура жатады.
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Жарнамалық қызметтердің есенте бейнелену мысалын қа- 
растырайық. «Мирас-Тур» турфирмасы «Самирус» жарнамалық 
агенттігіне Италияға тур туралы видеороликке тапсырыс берді. 1 
минутқа созылатын видеороликтің келісімдік құны 75000 теңге, 
есептелген ҚҚС (12%) сомасы -  9000 теңге.

Қызмет корсетуге жасалынған келісім -  шартқа сәйкес дай- 
ындалған видеоролик «Арман» кинотеатрына кинофильмдердің 
алдында көрсету үшін берілді. Қызмет көрсеткені үшін келісім 
қүны 50000 теңге сомада жасалынды, ҚҚС (12%) сомасы -  
6000 теңге.

17.1-кесте-Жарнама қызметтерін есепке алу

№ Операцияның Сомасы, Шоттар корреспонденциясы
мазмұны теңге Дт Кт

1 «Самирус» жарна- 
малық агенттігінің 
шоты акцептелінді:

а видеороликтің 7110 -  «Өнімдерді 3310 — «Жеткізу-
келісілгеи құнына 75 000 откізу мен қыз- 

меттерді корсету 
бойынша шығьтс- 
тар»

шілер мен мерді- 
герлерге қысқа мер- 
зімді кредиторлық 
берешек»

ә ҚҚС сомасына 9 000 1420 - «ҚҚС»
2. «Арман» кинотеат- 

рының шоты акцеп- 
телінді:

а видеороликті жалға 7110 -  «Өнімдерді 3310 -  «Жеткізу-
алудың келісілген өткізу мен қыз- шілер меп мердігер-
құнына 50 000 меттерді корсету 

бойынша шыгыс- 
тар»

лерге қысқа мерзімді 
крсдиторлық бере- 
ш ек»

э ҚҚС сомасыиа 6 000 1420 - «ҚҚС»

Туристік қызметте жарнаманың кең таралған түрі баспалық 
жарнама болып табылады, оған жататындар: кітапшалар, проспект- 
тер, каталоггар, ашық хаттар жэне басқа да материалдар. Оларда 
потенңиялдық клиенттердің арасында таратылатын фирма туралы 
жэне оның үсынатын қызметтері туралы ақпараттар жазылады.



Мүлдай жағдайда, дайындалған баспа өнімі өзге де матерн- 
алдық қорлар ретінде есепке алынады жэне пайдалану реттілігіне 
сәйкес жарнама шығыстарына есептен шығарылады.

Мысал. «Сәтті» турфирмасы типографияға кітапшалар мен ка- 
талогтарға тапсырыс беріп, оларды 100000 теңге сомасында алды. 
Алынған өнім бойынша есептелінген ҚҚС (12%) сомасы 12000 
теңге. Есептік мерзім ағымында жарнама мақсатында кітапшалар 
мен каталогтар 2000 теңгеге шығындалды. Аталған операциялар- 
дың бухгалтерлік есепте бейнеленуі 17.2-кестеде келтірілген.
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17.2-кесте — Жарнама бойынша операциялар есебі

№ Операцияның Сомасы, Шоттар корреспонденциясы
мазмұны теңге Дебет Кредит

1 Кітапшалар мен 
каталопгар сатып 
алу құны бойынша 
кіріске алынды

100 000 1350 -  «Өзге қор- 
лар»

3310 — «Жеткізу- 
шілер мен мердігер- 
лерге қысқа мер- 
зімді кредиторлық 
берешек»

2 Кітапшалар мен ка- 
талогтар бойынша 
есептелген ҚҚС со- 
масы

12 000 1420 -  «ҚҚС» 3310 — «Жеткізу- 
шілер мен мердігер- 
лерге қысқа мер- 
зімді кредиторлық 
берешек»

3 Агымдык мерзімде 
қолданылган кітап- 
шалар мен каталог- 
тардың құны жар- 
нама бойынша шы- 
гысқа есептен шыга- 
рылды

20 000

7110 -  «Өнімдерді 
өткізу мен қызмет- 
терді корсету бой- 
ынша шығыстар»

1350 -  «Озге қор- 
лар»

Турфирмалар жарнама мақсатында кеңсенің қасына өз фир- 
малары туралы ақпараттары бар жарнамалық жайма тақталар 
немесе жарық беруші табло қүра алады. Мүндай жағдайда бүл 
объектілер негізгі қүралдар ретінде есепке алынады және 2410
-  «Негізгі қүралдар» шотында бейнеленеді. Жарнама бойынша
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шығыстарға осы тақталарға амортизациялық аударымдар сомасы 
жатады.

Аталған негізғі құралдардың түрі бойынша амортизация со- 
масын есептеу үшін 2420 — «Негізгі қүралдардың амортизациясы» 
шоты қолданылады.

Мысал. «Мирас-Тур» турфирмасының қасында жарық бе- 
руші табло орнатылған, мүнда фирматуралы жэне болатын турлар 
туралы ақпараттар бар. Жарық арқылы жарнамалау тақтасының 
алғашқы қүны 85 000 теңге. Тақтаның пайдалы қызмет мерзімі 5 
жыл. Турфирманың есеп саясатына сәйкес тік сызықты есептен 
шығару әдісі арқылы амортизация есептелінді. Амортизацияның 
айлық сомасы 1417 теңгені қүрайды.

17.3 -  кесте -  Жарнамалау тақтасы бойынша операцняларды бейнелеу

№ Операцияның
мазмұны

Сомасы,
теңғе

Шоттар корреспонденциясы
Дт Кт

1 Орнату мерзімінде 
жарық арқылы жар- 
намалау тақтасы ал- 
ғашқы құны бойынша 
кіріске алынды

85 000

2410 — «Негізгі 
құралдар»

3310 -  «Жеткізу- 
шілер мен мерді- 
герлерге қысқа 
мерзімді кредитор- 
лық берешек»

2 Жарық арқылы жар- 
намалау тақтасының 
айлық амортизация 
сомасы жарнама бо- 
йынша шығыстарға 
енғізілді

1 417

7110 -  «Өнім- 
дерді өткізу мен 
қызметтерді көр- 
сету бойынша 
шығыстар»

2420 -  «Негізгі құ- 
ралдардың аморти- 
зациясы»

Жарнамаға кеткен нақты шығындарды растайтын қүжаттарға 
келесілер жатады: жарнамалық қызмет бойынша заңды түлғалар- 
дың шот-фактуралары, жарнамалық акция жүргізуге бүйрықтар 
мен сметалар, жарнама өнімін есептен шыгару актісі, турфирма- 
ның менеджеріне жарнамалық өнімді беру накладнойлары, жарна- 
малық өнімді жариялау туралы келісімшарттар.

Есептік мерзім соңында жарнама бойынша шығыстар сомасы 
турфир-маның қорытынды кірісін азайтуға есептен шығарылады. 
Сонымен қатар, шоттарды жабу 7110 -  «Өнімдерді өткізу мен қы-



зметтерді көрсету бойынша шығыстар» шотының кредитінен 5610
-  «Қорытынды кіріс (қорытынды пайда)» шотының дебетінде 
жургізіледі.

Қорытынды
Туристік фирмалардың қызметі жарнамасыз мүмкін емес. Ту- 

ристік бизнесте турөнімді жарнамалау бүқаралық ақпарат қүрал- 
дары, интернет ресурстар, дәстүрлі емес қүралдар жэне т.с.с. 
арқылы жүзеге асады. Жарнама бойынша шығыстар есебі 7110 -  
«Өнімдерді еткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар» 
шотында жүргізіледі.

Дэріс бойынша әдістемелік пұсқаулар:
Берілген дэріс материалдарың толығымен игеру үшін мына- 

дай бірізділікті ескеру үсынылады:
1) глоссарий бойынша тақырыптың негізгі түсініктерін зер- 

делеңіз;
2) дәріс мазмүнын зер салып оқып шығыңыз;
3) тізімде керсетілген әдебиеттер бойынша оқу материалын 

қосымша зерделеңіз. Туристік қызмет керсетудің деңгейі жоға- 
ры болуы түтынушыларға насихаттау жүмыеының сапалы жүр- 
гізілуімен байланысты. Насихаттау қызметінің бірі болып жарнама 
табылады. Олармен байланысты шығындар эр түрлі болады, мы- 
салы кіпатшалар, плакаттар, прайс-парақтар шығару немесе бүқа- 
ралық ақпарат қүралдары арқылы жарнамаларға шығындар, тағы 
да басқалары. Сондықтан, туризмдегі жарнама түрлерін қосымша 
саралап, жіктелуін үғынып, жарнама қүралдарының актив ретінде 
есепке алынатын кездерін пысықтап, туризм саласында жарнама 
бойынша шығындар есебін меңгеру талап етіледі. .

4) білім алушылардың өз білімін бақылау сүрақтарына жауап 
беріп, түсіну денгейіңізді тексеріңіз;

5) білім алушылардың ез бетімен орындау үшін берілген 
тапсырмаларды орындаңыз;

6) оқылған материалдарды бекіту үшін берілген тестілік 
сүрақтарға жауап беріңіз.
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Бақылау сұрақтары:
1. Жарнама мағынасы жэне туризмдегі оның мэні.
2. Туризмдегі жарнаманың негізгі объектісі.
3. Жариялау құралдары бойынша жарнама түрлері.
4. Жарнама қүралдары актив ретінде танылып кіріске алынуы.
5. Жарнама шығындарының қүжаттармен расталуы.
6. Жарнама шығындарын есепке алу үшін тағайындалған

шот.

Оқылгап материалдарды бекіту үшіи берілген тестілер:
1. Жарнамалъщ видеороликті көрсету үшін кинотеатрдың 

шоты акцептелінді:
A) Дт 7210 Кт 3310;
B) Д т7110К т3310;
C) Д т8110К т3310;
Б ) Д тЗЗЮ К т 1030;
Е) Д т3310К т7110.
2. Турфирманыц жарнамалау мацсатында иіыгысталган ма- 

териалдары есептен шыгарылды:
A) Дт 7110 Кт 1310;
B) Д т7210К т 1310;
C) Д т8110К т 1310;
Ә) Дт 1310 Кт 1030;
Е) Д тЗЗЮ К т 1030.
3. Турөнімді сатудан түскен кірістер сомасы есептік мерзім 

соцында қорытыпбы кірісті жогарылатуга жатады:
' А )Д т 6010 Кт 5610;

B )Д т 5610 Кт 7010;
C )Д т 5610 Кт 6010;
Б ) Дт 7210 Кт 1030;
Е )Д т 7010 Кт 5610.

Тзжірибелік сабақта талқыланатын сүрақтар:
1. Туристік бизнестегі жарнамалар ерекшеліктері.
2. Туристік салада жарнамалық хабарламаларды тарату 

құралдарының сипаттамасы.
3. Жарнамалық шығындар есебі.



Білім алушы білуі тиіс:
-  Жарнамалар тусінігі мен олардың түрлерін;
-  Туристік бизнесте жарнаманың негізгі объектісін;
-  Жарнамалар бойынша шығындарды.

Білім алушы меңгеруі тиіс:
-  Туристік салада жарнамалар есебінің ерекшеліктерін;
-  Жарнамалық шыгындарды бухгалтерлік шоттарда бейне- 

леу принңиптерін.

Әдістемелік нусқау:
Семинарға дайындалуда мынадай бірізділікті ескеру усыны- 

лады:
-  студенттердің өз білімін бақылау сурақтарына жэне 

оқылган материалдарды бекіту ушін берілген тестілерге жауап 
беру арқылы білім деңгейіңізді анықтаңыз;

-  семинар сабақта талқыланатын сурақтар тізімімен таны- 
сып, усынылған әдебиеттер бойынша толық жауап беріңіз;

-  студент нені білуі жэне менгеруі керектігін естен шығар- 
маңыз.

Білім алушылардың оқытушының жетекшілігімен орында- 
уы үшін берілген тапсырмалар мен эдістемелік нүсқаулар:

17.1-есеп. Жарнамалық шығындар бойынша операциялары- 
ның есебі.

Есептің мақсаты: Туристтік бизнесте жарнамалар бойынша 
шығындар есебін меңгеру.

Тапсырма: Теменде берілген операцияларды бухгалтерлік 
есептің шоттарында бейнелеңіз (17.4-кесте).
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17.4-кесте -  Шаруашылық огіерацияларыц тіркеу журналы

№ Операцияның мазмұны Сомасы,
теңге

Шоттар
корреспонденциясы

Дт Кт
1 Газет бетінде басылған жарнама 

үшін редакция шоты негізінде 
кассадан төлем жасалды

25600
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17.4-кестеніц жалгасы

2 Жарнамалық видеороликті 
көрсету үшін кинотеатрдың шоты 
акцептелінді

50000

3 Кинотеатр қызметіне есептелген 
ҚҚС

6000

4 Жарнамалық тақтайшаны (щит) 
жалға алу бойынша шығындар 35000

Білім алушылардыц оз бетінше орындауы үшін берілген 
тапсырмалар мен эдістемелік нүсқаулар:

Үсынылған әдебнеттер мен Интернет ресурстарды қолдана 
отырып тақырып бойынша глоссарий дайынданыз.

Үсынылатын әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының 19.12.2003 ж № 508 «Жарна- 

ма туралы» Заңы(өзгерістер жэне толықтыруларымен)
2. Морган Н. Реклама в туризме и отдыхе: учеб. пособие: пер. 

с англ. /Н. Морган, А. Причард. - М: ЮНИТИ, 2004 ж.
3. Турагент жэне туроператорларда есепті қалай жүргізу ке- 

рек. -  Алматы: «БИКО» баспа үйі, 2006 ж
4. Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары. 2007 жыл- 

дың 23 мамырдағы № 185 Қазақстан Республикасының Қаржы ми- 
нистрінің бүйрығымен бекітілген - \ ¥ \ у \ у . т Ғ . т іп й п . к г

5. «Бастапқы есеп құжаттарының нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2012 жылғы 20 жел- 
тоқсандағы № 562 бүйрығы ( ҚР министрінің 21.05.2015 ж. № 316 
бұйрығы-өзгерістер және толықтырулары)

6. Шоттардың үлгілік жоспары: шоттар корреспонденциясын 
құру бойынша әдістемелік нұсқаулар. I бөлім. //Кәсіпкер жэне бух- 
галтердің кітапханасы. БИКО Баспа Үйі — 2007ж.- №11.

7. Шоттардың үлгілік жоспары: шоттар корреспонденциясын 
қүру бойынша әдістемелік нұсқаулар. I бөлім. //Кәсіпкер жэне бух- 
галтердің кітапханасы. БИКО Баспа Үйі -  2007ж,- №12.



ГЛОССАРИЙ

А
Агеит -  тапсырманы қабылдайтын тұлға.
Активтер -  дара кәсіпкер немесе ұйым өткен оқиғалар нәтиже- 

сінде бақылап отырған, болашақта экономикалық табыс алу 
күтілетін ресурстар.

Активті шоттар -  ұйым активтерінің эрбір жекелеғен түрлерінің 
нақты бары мен олардың қозғалысының есебін жүрғізу үшін 
пайдаланылатын шоттар.

Ақша аударымы -  алушы банктердің төлемді жүзеғе асыруға не- 
месе өзғе мақсаттарға байланысты жөнелтушілердің ақша беру 
туралы нүсқауларын дәйектілікпен орындауы.

Ақша аударымының бастамашысы -  ақша аудару туралы нұсқа- 
уды орындауға алғаш ұсынған тұлға.

Ақша қаражаттары -  кассадағы ақша қаражаттары мен талап ету 
депозиттері.

Ақша қаражаттарының баламалары -  алдын ала белғілі ақша 
қаражагтары сомасына тез айналатын жэне олардың құны ша- 
малы тэуекелғе ұшырайтын қысқа мерзімді, жоғары өтімді са- 
лымдар.

Аналитикалық шоттар -  синтетикалық есепті дамыту мақса- 
тында ашылатын жэне ұйым активтері мен олардың қүралу 
кәздерінің жекелеғен түрлерінің қүрамдас бөліктерінің есебін 
жүрғізу үшін пайдаланылатын шоттар.

Б
Баға -  бұл өнімнің, жұмыстың және қызметтің тауарлық құнының 

ақшалай көрінісі.
Бастапқы құжагтар -  операңиялардың жасалуын немесе оқиға- 

лар дереғін ең алғашқы тіркейтін құжаттар.
Бухгалтерлік кұжат -  орындалған шаруашылық операцияларын 

растайтын немесе оларды орындауға берілғен бүйрықтарды 
белғілейтін жазбаша өкім қағазы.
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Бухгалтерлік шоттар -  ұйым активтері мен олардың құралу көз- 
дерінің құрамында орын алган шаруашылық операцияларды 
экономикалық мазмұны жағынан жүйелеп топтастырып есепке 
алу жэне қадағалау әдісі.

В
Валюталар айырбастау бағамы -  бір валютаны басқасына айыр- 

бастау коэффициенті.

Ж
Жабу бағамы -  валюталардың баланс күнгі ағымдағы айырбас 

бағамы.
Жарнама -  адамдардың беймәлім тобына арналған жэне жеке 

немесе заңды тұлғаларға, тауарларға, тауар белгілеріне, жұмы- 
старға, көрсетілетін қызметтерге қызығушылықты қалыптасты- 
руға немесе қолдауға арналған жэне оларды өткізуге жәрдем- 
десетін кез келген нысанда, кез келген құралдардың көмегімен 
таратылатын және орналастырылатын ақпарат.

Жарнама беруші -  жарнама жасау, тарату жэне орналастыру үшін 
жарнамалық ақпарат көзі болып табылатын жеке немесе заңды 
түлға.

Жарнама жасаушы -  жарнамалық ақпаратты тарату жэне орна- 
ластыру үшін дайын нысанға келтіруді жүзеге асыратын жеке 
немесе заңды тұлға.

Жарнама таратушы -  мүлікті, оның ішінде телерадио хабарла- 
рын таратудың техникалық құралдарын беру жэне (немесе) 
пайдалану жөлымен және өзге де тәсілдермен жарнамалық 
ақпаратты тарату мен өрналастыруды жүзеге асыратын жеке 
немесе заңды тұлға.

Жарнама тұтынушылар -  жарнама арналған жеке жэне (немесе) 
заңды тұлғалардың беймәлім төбы.

И
Идентификация нүктесі -  бухгалтерлік есепте шаруашылық өпе- 

рациясы тіркелуге тиісті алдын ала анықталған уақыт сәті.
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К
Калькуляциялау -  өнімнің өзіндік құнын есептеуді қамтамасыз 

ететін, есептік процедуралар мен шығындардың аналитикалық 
есебінің әдіс, тәсілдерінің жиынтығы.

қ
Қосарлы (екі жақты) жазу — орындалған операциялар мен болған 

оқиғалардың бір мезғілде бірдей сомаға екі шотта көрініс табуы, 
яғни бір шоттың дебетінде, екіншісінің кредитінде жазылуы.

Қосымша туристік-экскурсиялық қызметтср -  турдың неғізғі 
компоненті, оның құрамына қосымша ақыға туристердің қы- 
зығушылығы мен тілегі бойынша көрсетілетін кез-келғен қы- 
зметтің түрі кіреді.

П
Прииципиал -  белғілі бір қызметтерді орындауға тапсыратын 

тұлға.

С
Сиитетикалық шоттар -  экономикалық мазмұны жағынан бір- 

текті активтердің, олардың құралу көздерінің жэне шару- 
ашылық үдерістерінің есебін жалпы түрде, ақшалай өлшеммен 
жүргізу үшін пайдаланылатын шоттар.

Сыртқы (корнекі) жарнама -  жылжымалы жэне жылжымай- 
тын объектілерде орналастырылған, сондай-ақ ортақ пайдала- 
нудағы автокөлік жолдарының бөлінген белдеулеріндегі жэне 
елді мекендердегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте 
орналастырылған жарнама.

Т
Тауарлар (жумыстар, көрсетілетіи қызметтер) туралы ақпа-

рат -  Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жэне тауармен (жұмыстармен, корсетілетін қызметтермен), 
оның айырым белгілерімен жэне оны пайдалану ерекшелік- 
терімен таныстыру мақсатында сатып алушыға (тутынушыға)
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жеткізілетін тауарлар (жұмыстар, керсетілетін қызметтер), дай- 
ындаушы, сатушы, жеткізуші туралы мэліметтер.

Трансфер -  туристерді елде орналасқан келу орнынан (әуежай, 
айлақ, станцня), ол тұратын орналастыру орнына (мейманхана, 
қонақүй) жеткізу жэне керісінше.

Тур -  белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут бой- 
ынша жасалатын саяхатты қамтитын туристік қызмет көрсету- 
лер кешені.

Туризм -  жеке тұлгалардың уақытша болатын елде (жерде) жиы- 
рма торт сағаттан бір жылға дейін не жиырма төрт сағаттан аз 
уақытқа созылатын, бірақтүнейтін, ақылы қызметпен байланы- 
сты емес мақсаттағы саяхаты.

Турист -  уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан 
бір жылға дейінгі кезеңге келетін жэне ақылы қызметпен айна- 
лыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кәсіби-іскер- 
лік, спорттық, діни жэне өзге де мақсаттарда кемінде бір рет 
түнейтін жеке түлға.

Туристік ваучер -  турдың қүрамына кіретін қызметтерге туристің 
қүқығын жэне олардың ақысы төленгенінің дерегін растайтын 
қүжат.

Туристік агенттік қызмет (турагенттік қызмет) -  жеке жэне 
(немесе) заңды түлғалардың туроператор қалыптастырған ту- 
ристік өнімді үсыну және өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі.

Туржасаушылық -  эр түрлі туроператорлардан жекелеген қыз- 
меттерді алып олардан өз бетінше турпакет қүрастыру

Туристік қызмет -  жеке немесе заңды түлғалардың туристік қыз- 
мет көрсету жөніндегі кэсіпкерлік қызметі.

Туристік қызмет көрсетуге ариалған шарт -  өтемді туристік 
қызмет көрсету бойынша туристік қызметті жүзеге асыратын 
түлға мен туристің арасындағы келісім.

Туристік жолдама — туристік қызмет керсету кешенін алуға 
қүқықты растайтын қүжат.

Туристік операторлық қызмет (туроператорлық қызмет) -  
қызметтің осы түріне лиңензиясы бар жеке және (немесе) 
заңды түлғалардың туристік өнімді қалыптастыру, оны тури-



стік агенттер мен туристерге ұсыну жэне өткізу, соңдай-ақ Қа- 
зақстан Республикасының резиденті емес қалыптастырған ту- 
ристік өнімді ұсыпу мен өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі.

Туристік орталық -  туристің демалу орны, оның ішінде демалу 
мерзімі, этникасы, элеуметтік-демографиялық, инфрақұрылым- 
дық жағдайлары бар.

Туриетік өнім -  саяхат барысында туристің қажеттіліктерін қа- 
нағаттандыруға жеткілікті туристік қызмет көрсетулер жиын- 
тығы.

Туриетік ресурстар -  туристік көрсету объектілерін қамтитын 
табиғи-климаттық, тарихи, әлеуметтік-мәдени, сауықтыру 
объектілері, сондай-ақ туристердің рухани қажеттіліктерін қа- 
нағаттандыра алатын, олардың дене күшін қалпына келтіріп, 
дамытуға жәрдемдесетін өзге де объектілер.

Түгеидеу -  үйым мүліктері мен міндеттемелерінің нақты бары- 
ның бухгалтерлік есеп мэліметтерімен сэйкестігін тексеру.

Ш
Шоттар корресионденцияеы -  операңиялар мен оқиғалардың 

қосарлы (екі жақты) жазу тәсілінің комегімен бейнеленуі нэти- 
жесінде шоттардың арасында пайда болатын байланыс.

Э
Экскурсант -  уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік ресур- 

старды танымдық мақсатта жиырма терт сағаттан аспайтын 
уақытқа барып керетін жеке түлға.

Экекурсия -  жеке түлғаның уақытша болатын елдегі (жердегі) ту- 
ристік ресурстарды танымдық мақсатта жиырма торт сағаттан 
аспайтын уақытқа барып, керуі.

Экскурсиялық қызмет -  уақытша болатын елдегі (жердегі) ту- 
ристік ресурстарға танымдық мақсатта келуді үйымдастыру 
жөніндегі кэсіпкерлік қызмет, ол туристерді орналастыру (түне- 
ту) жөніндегі қызметті көздемейді жэне жиырма төрт сағаттан 
аспайтын мерзімді қамтиды.
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27 -  ХБЕС «Шогырландырылған қаржы есептілігі жэне ен- 

шілес кәсіпорындарға салынған инвестицияларды есепке алу»- 
лулулу.тҒ.тіпй п.кг

28 -  ХБЕС «Қауымдастырылған компанияларға салынған ин- 
вестиңия-лардың есебі» - лулулу.тйтіпйп.кг

31 -  ХБЕС «Бірлескен кызметке қатысу жөніндегі қаржылық 
есеп» -  лулулу.тілпіпйп.кг

36 -  ХҚЕС «Активтердің қүнсыздануы» - \у\у\у.тГ.тіпііп.кг
37 -  ХҚЕС «Бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелер 

жэне шартты активтер» - утлу.тҒ.тіпііп.кг
38 -  ХҚЕС «Материалдық емес активтер» - лу\у\у.тГ.тіпйп.к2
39 -  ХБЕС «Қаржы құралдары: тану және өлшеу» - \улулу. 

тй т іп й п .к х
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2 — Қаржылық есептіліктің ұлттық стандаргы, 21.06.2007 ж. 
№ 218 Қазақстан Республикасының Қаржы Министірінің бұй- 
рығымен бекітілген - \¥\\’\¥. ш 1'. т  і піі п. кт,

Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары. Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы № 
185 бұйрығымен бекітілген

Ережелер және басқа да нормапшвтік қүжаттар
«Бастапқы есеп құжаттарының нысандарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2012 жылғы 20 жел- 
тоқсандағы № 562 бұйрығы (ҚР министрінің 21.05.2015 ж. № 316 
бұйрығы-өзгерістер жэне толықтырулары)

1. «Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 нау- 
рыздағы № 241 бұйрығы.

2. Жария мүдделі ұйымдардың (қаржылық үйымдарынан 
басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен 
нысандары. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 
жылгы 20 тамыздағы № 422 бұйрығымен бекітілген.

Оқулықтар, оқу қүралдары:
1. Алибекова Б.А., Нурхалиева Д.М. Халықаралық қаржылық 

есеп беру стандарттарына негізделген бухгалтерлік есеп принңип- 
тері. Оқу құралы. -  Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева - 2007

2. Алибекова Б.А. Бухгалтерлік есеп принциптері.ОӘК. -  
Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева - 2007

3. Бухгалтерлік есеп принциптері. Окулық (жалпы редакция- 
сын басқарған Н.Ә. Байболтаева) - Алматы, 2002

4. Баймуханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. Бухгалтерлік есеп. 
Оқу құралы. -  Алматы: Қазақ университеті, 2001

5. Бухгалтерский учет в сфере услуг. /М.А. Вахрушина, 
Т.П.Карпова, А.М.Петрова и др.4; под общей ред. д.э.н, профессо- 
ра М.А.Вахрушиной,- М.: Рид Группа,2011

6. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік жэне қаржылық есеп прин- 
циптері (халықаралық стандарт). Окулық. -  Алматы, 2006
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7. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., ГТласкова Н.С. Между- 
народные стандарты финансовой отчетности,- М.: Омега -  Л, 2006

8. Дэвид Александер, Анне Бриттон, Энн Йориссен. Между- 
народные стандарты финансовой отчетности: от теории к практи- 
ке. М.: Вершина, 2005

9. Как вести учет у турагентов и туроператоров - Алматы: Из- 
дательский дом «Бико», 2006

10. Қазақстан туризмі 2007-2011. Статистикалық жинақ. -  
Астана: Астана полиграфия, 2012

11. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетиро- 
вание в отдельных отраслях производственной сферы - М.: Изда- 
тельско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011.

12. Керимов В.Э, Сухов А.И. Производственный учет в тури- 
стских организациях: Учебно-практическое пособие. М.: Изда- 
тельский дом «Дашков и К», 2000

13. Кеулімжаев К.К., Ажибаева З.Н. Қаржылық есеп - Алматы, 
Экономика, 2003 ж.

14. Козырева Т.В. Управленческий учет в туризме, М.: Финан- 
сы и статистика, 2005

15. Кусков А.С. Основы туризма,- М.:КНОРУС, 2011
16. Малышев И.В. Теория бухгалтерского учета. -  М.: Финан- 

сы и статистика, 1981 г, С.37
17. Морган Н. Реклама в туризме и отдыхе: учеб. пособие: пер. 

с англ. / Н. Морган, А. Причард. - М: ЮНИТИ, 2004.
18. Назарова В.Л. Кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп. - Ал- 

маты: Экономика, 2003 ж.
19. Нидлз Б.И., Андерсон X., Колдуэлл Д. «Принципы бухгал- 

терского учета» М: Финансы и статистика, 1994 ж.
20. Нурсеитов Э.О., Нурсеитов Д.Э. Международные стандар- 

ты финансовой отчетности: теория и практика /Справочное руко- 
водство,-Алматы: ТОО «Издательство ЬЕМ», 2007.-568с

21. В.К. Радостовец, В.В. Радостовец, О.И. Шмидт. Бухгалтер- 
ский учет на предприятии. -  Алматы, 2002,

22. Салина А.П. Принципы бухгалтерского учета ІДІ -  Алма- 
ты: Экономика -  2003 г.
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23. Сейдахметова Ф.С. Современный бухгалтерский учет. 
Учебное пособие.- Алматы: ТОО «Издательство ЛЕМ»,2005

24. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета 
-М .:  Финансы и статистика, 2003

25. Торшаева Ш.М. Принципы бухгалтерского учета: Учебное 
пособие.-Караганда: 2006г-300с

26. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и от- 
четности. -  М.: Финансы и статистика, 1991

27. Хендриксен Э.С. и др. Теория бухгалтерского учета - М.: 
Финансы и статистика - 1997

28. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры - М.: Финан- 
сы и статистика - 1996

Мерзшдік басылымдар
1. Алибекова Б.А. Некоторые вопросы учета обязательств 

в соответствии с международными стандартами бухгалтерского 
учета. Материалы республиканской научно -  практической кон- 
ференции «Экономика Казахстана и перспективы ее развития» -  
Астана:2006, с.269

2. Таштанова Н.Н., Жумабекова Г.Ж. Материалдық емес ак- 
тивтер есебі мен олардыц амортизациясы// Бухгалтер бюллетені, 
№ 11 (257) наурыз1999г.. 10-13 с.



ҚОСЫМШАЛАР

Қосымша А 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
20.08.2010 ж. № 422 бұйрығымен бекітілген

Үйымның атауы_______________________________________________
Қайтаұйымдастырутуралымәлімет____________________ ___________
Үйымның қызметінің түрі________________________________________
Үйымдастыру-құқықтық нысан___________________________________
Есептілік нысаны: шоғырландырылған/шоғырландырылмаған_________

керек емесін сызып тастау керек)
Қызметкерлердің орташа жылдық саны________________________адам
Кәсіпкерлік субъектісі__________________________________________

(шағын, орташа, ірі)
Заңды мекен-жайы (ұйымның)____________________________________
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«____» _______________ жылгы жағдай бойынша
бухгалтерлік баланс 

мың. теңге

Активтер Жол
коды

Есепті
кезеңнің
аяғында

Есепті
кезеңнің
басында

1 2 3 4
I. Қысқа мерзімді активтер:
Ақша қаражаты жэне оның баламалары 010
Сату үшін қолдагы бар қаржы активтері 011
Туынды қаржы қүралдары 012
Пайда мен залал арқылы эділ қүны бойынша 
есепке алынатын қаржы активтері

013

Өтегепге дейін ұсталатын қаржы активтері 014
Өзге де қысқа мерзімді қаржы активтері 015
Қысқа мерзімді сауда жэне өзге де дебиторлық 
берешек

016

Агымдағы табыс салығы 017
Қорлар 018
Өзге де қысқа мерзімді активтер 019
Қысқа мерзімді активтердің жиыны
(010 жолдан 019 жолды қоса алғанда сомасы)

100

Сатуға арналган активтер (немесе іетен шыққан 
топтар)

101
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Қосымша А -  Жалғасы
1 2 3 4

II. ¥зақ мерзімді активтер
Сату үшіи қолдағы бар қаржы активтері 110
Туынды қаржы құралдары 111
Пайда мен залал арқылы эділ құны 
бойынша есепке алынатын қаржы 

1 активтері

112

Өтеуге дейін үсталатын қаржы активтері 113
Өзге де ұзақ мерзімді қаржы активтері 114
Үзақ мерзімді сауда жэне өзге де 
дебиторлық берешек

115

Үлестік қатысу эдісімен есепке алынатын 
инвестициялар

116

Инвестициялық мүлік 117
| Негізгі қаражат 118
Биологиялық активтер 119
Барлау жэне бағалау активтері 120
Материалдық емес актнвтер 121
Кейінге қалдырылган салықтық активтер 122
Өзге де ұзақ мерзімді активтер 123
Үзақ мерзімді активтердің жиыны (110 
жолдан 123 жолды қоса алғанда сомасы)

200

Баланс (100 жол +101 жол + 200 жол)
III. Қысқа мерзімді міндеттемеле Р

Қарыздар 210
Туынды қаржы құралдары 211
Өзге де қысқа мерзімді активтер 212
Қысқа мерзімді сауда жэне өзге де 
кредиторлық берешек

213

Қысқа мерзімді резервтер 214
Табые салығы бойынша ағымдағы салық 
міндеттемелері

215

Қызметкерлерге еыйақылар 216
Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер 217
Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны 
(210 жолдан 217 жолды қоса алғанда 
сомасы)

300

Сатуға ариалған істен шыққан топтардың 
міндеттемелері

301
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Қосымша А — Жалгасы
1 2 3 4

IV. ¥зақ мерзімді міндеттемелер
Қарыздар 310
Туынды қаржы құралдары 311
Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер 312
¥зақ мерзімді сауда жэне өзге де 
кредиторлық берешек

313

¥зақ мерзімді резервтер 314
Кейінге қалдырылган салықтық 
активтер

315

¥зақ мерзімді міндеттемелер 316
Үзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны 
(310 жолдан 316 жолды қоса алғанда 
сомасы)

400

V. Капитал
Жарғылық (акционерлік) капитал 410
Эмиссиялық кіріс 411
Сатып алынған меншікті үлес 
кұралдары

412

Резервтер 413
Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал) 414
Негізгі ұйымның меншік иелеріне 
тиесілі капиталдың жиыны (410 жолдан 
414 жолды қоса алғанда сомасы)

420

Бақыламайтын меншік иелерінің үлесі 421
Барлығы капитал (420 жол +/- 421 жол) 500
Баланс (300 жол +301 жол+400 жол + 
500 жол)

Басш ы______________ _________________
(тегі, аты-жөні) (қолы)

Бас бухгалтер_______________________
(тегі, аты-жөні) (қолы)

Мөрдің орны



Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
20.08.2010 ж. № 422 бұйрығымен бекітілген

¥йымның атауы__________________________________________
_______жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл бойынша
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Қосымша Ә

табыс пен залалдар туралы есеп 
мың теңге

Корсеткіштердің атауы Жол
коды

Есепті
кезецге

Алдағы
кезеңге

1 2 3 4
Түсім 010
Сатылған тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны 011
Жалпы табыс (010 жол — 011 жол) 012
Сату бойынша шығыстар 013
кемшілік шығыстар 014
Өзге шыгыстар 015
Өзге кірістер 016
Операциялық табыс жиыны (залал) (+/- 012 жолдан 
016 жолды қоса алғанда)

020

Қаржыландыру бойынша түскен кірістер 021
Қаржыландыру бойынша шығыстар 022
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын 
қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен кызметтің 
пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі

023

Өзге де операциялық емес кірістер 024
Озге де операциялық емес шығыстар 025
Салық салғанға дейінгі табыс (залал) (+/- 020 
жолдан 025 жолды қоса алғанда)

100

Табыс салығы бойынша шығыетар 101
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен 
түсетін табыс (залал) (ІООжол- 101 жол)

200

Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен 
түсетін табыс (залал)

201

Мыналарға қатысты бір жылғы табыс: (200 жол + 
201 жол):

300

негізгі ұйымның меншік иелері
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі
Озге де жиынтықтабые (410 жолдан 420 жолды 
қоса алғанда сомасы):

400

оның ішінде: Г 1
2 2 - 3/37-17
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Қосымша Ә -  Жалғасы
1 2 3 4
Негізгі қаражатты қайта бағалау 410
Сату үшін қолдағы бар қаржы активтерін қайта 
бағалау

411

Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын 
қауымдасқан үйымдар мен бірлескен қызметтің 
өзге де жиынтық пайдасындағы (залалындағы) 
үлесі

412

Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық 
пайда (залал)

413

Еншілес ұйымдардың мерзімі кейінге 
қалдырылған салығына табыс салыгы 
мөлшерлемесін озгертү тиімділігі

414

Ақша ағындарын хеджирлеу 415
Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша 
бағамдық айырма

416

ІІІетелдік операцияларға таза инвестицияларды 
хеджирлеу

417

Өзғе де жиынтық пайданың өзге де 
құрауыштары

418

Пайда (залал) құрамында кері сыныптау 
кезіндегі түзету

419

Өзге де жиынтық пайда құрауыштарының 
салықтық тиімділігі

420

Жалпы жиынтық табыс (300 жол + 400 жол) 500
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық пайда:
негізгі ұиымның меншік иелері
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі
Акцияға арналган пайда: 600
оның ішінде:
Акцияға арналған базалық пайда:
жалгасатын қызметтен
тоқтатылған қызметтен
Акцияға арналған ажыратылған пайда:
жалғасатын қызметтен

I тоқтатылған қызметтен

Басш ы________________________________
(тегі, аты-жөні) (қолы)

Бас бухгалтер_______________________
(тегі, аты-жөні) (қолы)

Мордің орны
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Қосымша Б
Қазақстан Республикасы Қаржьт министрінің
20.08.2010 ж. № 422 бұйрығымен бекітілген

¥йымның атауы________________________________________________
_______жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішінде

ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс) 
мың теңге

Көрсеткіштердің атауы Жол
коды

Есепті
кезең
үшін

Алдағы
кезең
үшін

1 2 3 4
I. Операциялық қызметтеи түскен ақша қаражатының қозғалысы
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (011 жолдан 
016 жолды қоса алғанда сомасы)

010

оның ішінде:
тауарлар мен қызметтерді сату 011
өзге де табыс 012
сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден 
алынған аванстар

013

сақтандыру шарттары бойынша түсімдер 014
алынған сыйақылар 015
өзге де түсімдер 016
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (021 жолдан 
027 жолды қоса алғанда сомасы)

020

оның ішінде:
тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерғе 
тәлемдер

021

тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілғен 
аванстар

022

еңбекақыны төлеу бойынша төлемдер 023
еыйақы телемдері 024
сақтандыру шарттары бойынша төлемдер 025
бюджетке табыс салығы мен басқа да төлемдер 026
озге де төлемдер 027
3. Операциялық қызметтен түскен ақша 
қаражатының таза сомасы (010 жол - 020 жол)

030
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Қосымша Б -  Жалғасы
1 2 3 4

II. Иивестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
1. Ақша қаражатының түсуі, барлығы (041 
жолдан 051 жолды қоса алғанда сомасы)

040

оның ішінде:
негізгі қүралдарды сату 041
материалдық емес активтерді өткізу 042
озге де үзақ мерзімді активтерді өткізу 043
Басқа үйымдардың (еншілестерден басқа) үлес 
құралдарын жэне бірлескен кэсіпкерліктегі 
үлестік қатысуларын өткізу

044

басқа ұйымдардың борыштык құралдарын 
өткізу

045

еншілес ұйымдарды бақылау кезінде шеккен 
залалдарды өтеу

046

өзге де қаржы активтерін откізу 047
фьючерстік жэне форвардтық келісімшарттар, 
опциондар мен своптар

048

алынған дивидендтер 049
алынған сыйақылар 050
озге түсімдер 051
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (061 
жолдан 071 жолды қоса алғанда сомасы)

060

оның ішінде:
негізгі қаражатты сатып алу 061
материалдық емес активтерді сатып алу 062
басқа ұзақ мерзімді активтерді сатып алу 063
Басқа ұйымдардың (еншілестерден басқа) үлес 
құралдарын жэне бірлескен кэсіпкерліктегі 
үлестік қатысуларын сатып алу

064

басқа ұйымдардың үлестік құралдарын сатып 
алу

065

еншілес ұйымдарға бақылауды алу 066
өзге қаржы активтерін алу 067
қарыз беру 068
фьючерстік жэне форвардтық келісімшарттар, 
опциондар мен своптар

069
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Қосымша Б -  Жалғасы
1 2 3 4 і| қауымдасқан жэне еншілес ұйымдарға 

|инвестициялар
070

| өзге төлемдер 071
ІЗ. Инвестициялық қызметтен түскен ақша 
| қаражатының таза сомасы (040 жол -  060 жол)

080

] III. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатыныц қозғалысы
11. Ақша қаражатының түсімі, барлығы (091 
] жолдан 094 жолды қоса алғанда сомасы)

090

] оның ішінде: ..... .| акциялардың жэне басқа қаржы құралдарының 
1 эмиссиясы

091

, '] қарыздар алу 092
| алынған сыйақылар |_ 093
| өзғе түсімдер 094
2. Ақша қаражатының кетуі, барлығы (101 
жолдан 105 жолды қоса алғанда сомасы)

100

оның ішінде:
қарыздарды өтеу 101

1 сыйақы төлеу 102
дивидендтерді төлеу 103
ұйымдардың акциялары бойынша меншік 
иелеріне телемдер

104

өзге кетулер 105
3. Қаржы қызметінен түскен ақша қаражатының
таза сомасы
(090 жол -  100 жол)

110

4. Валюта айырбастау багамының теңгеге әсері 120
5. Ақша қаражатының артуы +/- азаюы (030 жол 
+/- 080 жол +/- 110 жол)

130

6. Есепті кезеңнің басына ақша қаражаты мен 
олардың баламалары

140

7. Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты 
мен олардың баламалары

150

Басщ ы_______________________________
(тегі, аты-жөні) (қолы)

Бас бухгалтер_______________________
(тегі, аты-жөні) (қолы)

Мәрдің орны
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Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
20.08.2010 ж. № 422 бұйрыгымен бекітілген

Ұйымның агауы_ ............... ........ .... ....  ...... ......
_______ жылғы 31 желтоксанда аяқталатын жыл ішінде

капнталдағы озгерістер туралы сссп 
_______________ ________________________________  ____________ мың теңге
Қэдрауыштардың

атауы
Жол
кодь

Аналықұйымньщ капиталы Бақыламайтын
меншік

иелерінің
үлесі

Капптал
жиыныЖарғылық

(акционерлік)
капитал

Эмиссиялык
кіріс

Сатып
алынган,
меншік
үлестік
құралдар

РезервтерБөлінбеген
пайда

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Алдағы жылдың 
1 қаңтарынаар- 
налған сальдо

010

Есеп саясатында- 
ғы өзгеріс

011

Қайта есептелген 
сальдо (010 жол 
+/- 011 жол)

100

Жалпы жиынтық 
габыс, барлығы 
(210 жол + 220 
жол):

200

Бір жылдағы 
табыс (залал)

210

Өзге жиынтық 
пайда, барлығы 
(221 жолмен229 
жолды қоса 
алғанда сомасы):

220

оның ішінде:
Негізгі қаражат- 
ты (салық 
гиімділігін 
шегере отьтрып) 
қайта бағалау- 
дан түсетін өсім

221

Негізгі қаражат- 
гы (салық 
гиімділігін шеге- 
ре отырып) қайта 
бағалаудан амор- 
гизацияны ауда- 
РУ

222

Сатуга арналған 
қолдагы каржы 
активтерін (салық 
гиімділігін шегере 
отырып) қайта ба- 
ғалау

223
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Қосымша В -  Жалгасы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Үлестік қатысу әдісі бойынша 
ескерілетін қауымдасқан ұйым- 
дар мен бірлескен қызметтің өзге 
де жиынтық пайдадагы 
(залалдагы) үлесі

224

Зейнетақы міндеттемелері бой- 
ынша актуарлық пайда (залал)

225

Еншілес ұйымдардың мерзімі 
кейінге қалдырылған салығына 
арналган табыс салығының 
ставкасындагы өзгерістердің 
гнімділігі

226

Ақша агындарын (салықтиім- 
ділігін шегере отырып) хеджир- 
пеу

227

Шетел ұйымда-рына инвестиңи- 
ялар бойынша багамдық айырма

228

Шетел операцияларыиа газа 
ннвестицияларды хеджирлеу

229

Меншік иелерімен операциялар, 
барлығы (310 жолмен 318 жолды 
қоса алғанда сомасы):

300

оның ішінде:
Қызметкерлерге акциялармен 
сыйақы беру

310

оның ішінде:
қызметкерлердің көрсететін 
қызметтерінің құны
қызметкерлерге акциялармен 
сыйақы беру схемалары бойынша 
акциялар шыгару
қызметкерлерге акциялармен 
сыйақы беру схемасына қатысты 
салықгықпайда
Меншік иелерінің жарналары 311
Жеке меншік үлес құралдарын 
(акцияларын) шыгару

312

Бизнесті біріктіруге байланысты 
үлес құрапдарын шығару

313

Айырбастапатын құралдардың 
үлестік қүрамы (салықтиімділігін 
шығара отырып)

314

Дивидендтерді төлеу 315
Меншік иелерінің пайдасына өзге 
де бөлулер

316

Меншік иелерімен өзге де 
операциялар

317

Бақылауды жоғалтуға әкеп 
соқпайтын еншілес ұйымдарда 
қатысу үлесіне озгерістер

318
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Қосымша В -  Жалғасы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Есепті жылдың 1 қаңтарына арн- 
алған сальдо (100 жол + 200 жол + 
300 жол)

400

Есел саясатындағы озгеріс 401
Қайта есептелген сальдо (400 жол 
+■/- 401 жол)

500

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

600

Бір жылғы пайда (залал) 610
Өзге жиынтық пайда, барлығы 
(621 жолмен 629 жолды қоса 
алғанда сомасы):

620

оның ішінде:
Негізгі қаражатты (салық тиімді- 
пігін шегере отырып) қайта баға- 
лағандағы өсім

621

Негізгі қаражатты (салықтиім- 
цілігін шегере отырып) қайта ба- 
ғалағандағы амортизацияны ауда- 

РУ.

622

Сатуға арналған қолдағы қаржы 
активтерін (салық тиімділігін 
шегере отырып) қайта бағалау

623

Үлестік қатысу әдісі бойынша ес- 
керілетін қауымдасқан ұйымдар 
мен бірлескен қызметтің өзге де 
жиынтық пайдадағы (залалдағы) 
үлесі

624

Зейнетақы міндеттемелері бойын- 
ша актуарлық пайда (запал)

625

Еншілес компаниялардың мерзімі 
кейінге қалдырылған салығына 
арналған табыс салығының став- 
касындағы өзгерістердің тиімді- 
лігі

626

Ақша ағындарыи (салықтиімділі- 
гін шегере отырып) хеджирлеу

627

Шетел ұйымдарына инвестиция- 
лар бойынша бағамдық айырма

628

Шетел операцияларына таза 
инвестицияларды хеджирлеу

629

Меншік иелерімен операциялар, 
барлығы (710 жолмен 718 жолды 
қоса алғанда сомасы)

700

оның ішінде:
Қызметкерлерге акциялармен 
сыйақы беру

710

оньтң ішінде:
қызметкерлердің корсететін қыз- 
меттерінің кұны
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Қосымша В -  Жалгасы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

қызметкерлерге акциялармен 
сыйақы беру схемалары бойынша 
акциялар шығару
қызметкерлерге акциялармен 
сыйақы беру схемасына қатысты 
салықтық пайда
Меншік иелерінің жарналары 711
Жеке меншік үлес қүралдарын 
(акцияларын) шыгару

712

Бизнесті біріктіруге байланысты 
үлес қүралдарын шыгару

713

Айырбасталатын қүралдардың 
улестік қүрамы (салықтиімділігін 
шығара отырьтп)

714

Дивидендгерді толеү 715
Меншік иелерініц пайдасына өзге 
де бөлулер

716

Меншік иелерімен өзге де 
операциялар

717

Бақылауды жоғалтуга экеп 
соқпайтын еншілес үйымдарда 
қатысу үлесіне өзгерістер

718

Есепті жылдың 31 желтоқсанына
арналған сальдо
(500 жол + 600 жол + 700 жол)

800

Басшы______________________________ ____________ _____
(тегі, аты-жені) (қолы)

Бас бухгалтер____________ _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(тегі, аты-жөні)

Мөрдің орны
(қолы)
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