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КІРІСПЕ

Бухгалтерлік есеп курсы - жоғары оку орындарында оқитын 
і іуденттерге бухгалтерлік есептің негізін таныстыруға арналған бірқатар 
і.ікырыптардың қүрылымынан тұ.рады. Курстың басты мақсаты — есеп 
/іиіпе аудит мамандығы бойынша білім алып, оқу нэрімен сусындап 
жлтқан студенттерді бизнес тілімен таныстыру. Оларға бухгалтерлік 
сосптің қашан және қалай пайда болғандығы, оның даму тарихы жэне 
ічфжылы ақпараттардың қайдан алынып, қалай қолдану қажеттілігі 
жіійлы, үйымды басқарудағы бухгалтерлік есеп жүйесі, бухгалтерлік 
баланс, бухгалтерлік есептің концепциялары ме принциптері, шоттар 
жүйесі мен екі жақты жазу, актив, міндеттеме жэне кәсіпорынның 
мсишікті капиталы туралы түсінікпен олардың анықтамасын таныстыруды 
коздейді.

Бухгалтерлік есеп курсы бухгалтерлік есептің негізі жэне ол курс 
каржылық есептің бастамасы, яғни бастапқы курсы болып табылады. Бүл 
курсты оқыту барысында қаржылық қорытынды есеп беруді дайындау мен 
бухгалтерлік есеп кезеңдеріне шолу жүргізіледі. Бүл бухгалтерлік есеп 
курсы бухгалтерлік есеп ақпараттарын дұрыс пайдалану үшін, каржылық 
есепті енгізу тэртібі мен оның талаптарға сай әдістемелік тұрғысынан 
үйымдастырылуы жайлы экономика салаларында маманданып жатқан 
студенттерге кажетті білім береді.

Бухгалтерлік есеп курсы екі белімнен түрады. Оның бірінші бөлімінде 
бухгалтерлік есептің теориясына қатысты барлык сұрақтар, ал екінші 
бөлімінде бухгалтерлік есеп объектілерінің кейбір сұрақтары
қарастырылады.

Бухгалтерлік есеп үйымның қаржы - шаруашылық кызметі туралы 
ішкі және сыртқы пайдаланушыларына толық мағлұмат беретін 
ақпараттық жүйесінің кезі болып табылады. Сондықтанда бухгалтерлік 
есепті оқып үйрену арқылы ғана басқарушылық шешім қабылдауды 
меңгеруге болады. Бухгалтерлік есептің нақты және толык экономикалық 
ақпаратысыз қазіргі күрделі экономикалық механизмді басқару мүмкін 
емес.

Бухгалтерлік есеп курсының бағдарламасы студенттердің
бухгалтерлік есеп негізін меңгеру үшін жэне осы алған білімдерін 
үйымдарда іс-тәжірибеде бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес
қолдана білуді оқыту мақсатында жасалынған.

Жоғары экономикалық оқу орындарының студенттеріне бұл курсты 
оқытудың алдында экономикалық теория, микроэкономика,
макроэкономика жэне экономистерге арналған математика пэндері 
оқытылуы тиіс. Сондай-ак Бухгалтерлік есеп курсы Қаржылық есеп 1, 
Қаржылық есеп 2, Басқару есебі, Аудит, Қаржылық талдау, Салық есебі 
жэне Салалардағы бухгалтерлік есеп курстарының негізі болып табылады.
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Тақырып 1. Бухгалтерлік есеп -  ақпараттық жүйе ретіндс

1.1. Бухгалтерлік есептің тарихи шарттылығы

Шаруашылық қызметтің шынайы жағдайын сипаттайтын ақпарат 
бухгалтерлік есеп жүйесінде пайда болып, беріледі және ол экономиканы 
басқарудың, демек ұдайы өндіріс процесстерін басқарудың маңызды 
функциясына жатады.

Шаруашылық жургізудің нарықтық экономика жағдайында дер 
уақытылы, әрі шынайы экономикалық ақпаратсыз шаруашылық 
кэсіпорындардың күрделі экономикалық тетігін басқару қиын.

Сөйтіп, бухгалтерлік жүйесі дегеніміз -  шаруашылық қызметтің 
басқару мен аудит үшін керекті кешенді көрінісі мен сапалық сипаттамасы, 
яғни шаруашылық жүргізуші әрбір кәсіпорын экономикасында болып 
жатқан процестердің дамуы туралы жаңа білім беретін ақпараттар.

Демек, бухгалтерлік есеп -  экономикаға басшылық жасау үшін 
қажетті шаруашылық қызметтегі бақылау жүйесі, өлшем, фактілер мен 
қүбылыстар туралы ақпаратты өңдеу жэне дайындау.

Бухгалтерлік есептің тарихи шарттылығы. Бухгалтерлік есепті 
шаруашылық қызметті басқаруға ақпараттық база жасайтын жүйе ретінде 
түсіну бүкіл коғамдық -  экономикалық формациялар үшін ортақ. Алайда 
бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың нақты максаттары мен міндеттері, 
сондай -  ақ түрлері мен принциптері жалпыға бірдей емес, тарихи сипат. 
Бүкіл экономика сияқты, олар да қоғамдық құрьшысқа түбегейлі тәуелді.

Тарихи категория ретінде бухгалтерлік есеп материалдық өндіріс 
қажетінен туындайды. Ол адамзат қоғамы дамуының ерте сатысында 
пайда болған. Пифагор: бастама -  тұтастың жартысы деген.
Салсытырмалы түрде мүны есептің пайда болуына да айтуға болған. Ол 
адамзат өркениетімен бірге 6 мың жыл бұрын пайда болған. Бухгалтерлік 
өмірінің мұқтаждары есептің дамуын туғызды, ал есептің дамуы 
өркениеттің әсіресе жазу мен математика сияқты ажырамас бөліктерінің 
өсуіне ықпал жасады.

Шаруашылық өмір фактілерін тіркеу техникасы көптеген білімді 
адамдардың назарын аударған. Соның қатарында математиктер 
ерекшеленіп шықты. Бухгалтерлік есеп жөніндігі алгашқы баспадан 
шыққан кітапты 1494 жылы атақты математик Луко Пачоли (1445- 1515) 
жазды. «Есеп пен жазбалар туралы трактат» бөлімінде кайталанбалы 
бухгалтерияны енгізу тәсілдері түсіндірілді.

Бухгалтерлік есеп нарықтық қатыныстардың яғни нарықтық 
экономиканың қалыптасу кезеңінде ерекше маңызды.

Қазіргі дәуірдегі негізгі заңдылықтардың бірі -  барлық елдердің 
халықаралық өзара қарым — катынастағы сыртқы экономикалық 
байланыстар рөлінің арта түсуі.
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Бухгалтерлік жағынан жақындаса түсуі экономикалық дамудың 
і і|'м.ши мен сипатына бірте -  бірте басымырақ ықпал етіп, 
м> мисксттердің бейбіт түрдегі ынтымақтастығына, тәжірибе алмасуына 
ж ііі'ис11 мүмкіндіктер ашуда.

Ііелгілі дэрежеде бүл басқару мен талдау, аудит пен қаржылық шешім 
і іиыіідау саласындағы маңызды қүрал болып табылатын есеп жұмысына
ІіІ ІН ІГЫ СТЫ .

ІІарықтық қатынастардың дамуы шаруашылық жүргізуші
inn іпорындардың калыптасып, олардың экономикалық мүдделерін 
інмүрлым сындарлы түрде білдіреді, демек тұтынушылардың ақпараттық 
ішіаіітарының сипатын да білдіреді. Жекелендірудің жүргізілуі, қор 
ішрыіының қалыптасып, дамуы, күйзеліске үшыраған кәсіпорындарға 
іщржылық жағынан көтермелу (санациялау) және тағы басқа да 
шаруашылық жүргізудің жағдайлары іскерлік ақпарат пен нарық
іі.ніпорыидардың қаржылық -  экономикалық мүдделерінің 
і .ііікестендірілуін қажетсінеді. Ондай ақпараттың негізгі көзі бухгалтерлік 
ітеп пен есеп беру жүйесі болып табылады.

1.2. Шаруашылық есептің түрлері. Олардың 
ерекшеліктері мен өзара байланыстары

Сөйтіп, шаруашылық есеп дегеніміз -  экономикалық пайданы 
Гіакылап және оны дамытып отыруға ықпал жасау мақсатындағы фактілер 
мен кұбылыстарды түтастай, үздіксіз жэне қүжаттар негізінде түбегейлі 
корсетіп отыру.

Бухгалтерлік есепті пайдаланушылардың талаптарына сәйкес ол: 
«ндірістік, қаржылық жэне салықтық болып үш түрге бөлінеді.

Есептің өзге түрлеріне Караганда бухгалтерлік есептің өзіндік 
срекшеліктері болады. Атап айтқанда:

- Күжаттылық жағынан негіз болып табылады.
- Уақыты жағынан үздіксіз (күннен — күнге) және қамтуы жағынан 

біртұтас (кәсіпорынның қаржы -  шаруашылық қызметіндегі барлық 
өзгерістердің бір де бірін қалдырмау).

- Мәліметтерді өңдірудің ерекше, тек өзіне ғана тән әдістерін қолдану 
(бухгалтерлік шот, екі ретті жазу, қаржылық есеп беру, бухгалтерлік 
баланс және т.б.).

Бухгалтерлік есеп -  есеп теориясы, қаржы мен өндірістік есеп, 
салықтық есеп болып бөлінеді.

Бухгалтерлік есеп теориясы — бұл бухгалтерлік есеп жүйесін 
ұйымдастырудың теориялық, әдістемелік жэне практикалық негіздері.
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Каржылык есеп -  бұл шаруашылық операцияларын бухгалтерлік 
жағынан ретке келтіріп, тіркеуді қамтамасыз ететін есептік ақпаратты 
жинастыру жүйесі.

Қаржылық есеп шаруашылық жургізуші кәсіпорындардың мүлкі мен 
міндеттемелері туралы ақпаратты топтастырады (материалдық және 
материалдық емес активтер, жалға алынған муліктер, қаржылай жэне 
заттай салынған жарна, қысқа мерзімді активтер), кәсіпорының міндеттері 
несие, дебиторлық жэне кредиторлық берешектер, ақша қаражаты, 
жарияланған капитал, бөлінбеген табыс (шығын) жэне т.б.

Қаржылық есептің деректерін шаруашылық жүргізуші кәсіпорын 
ішінде эртүрлі деңгейдегі басшылар мен сыртқы пайдаланушылар 
пайдаланады (қазіргі және болашақтағы инвесторлар, кредиторлар, 
банктер, салық және қаржы ұйымдары).

Өндірістік есептін міндеті - өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік 
қүны туралы деректер жинастырып, өңдеу. Бұл ақпарат кэсіпорының 
коммерциялық қүпиясы болып табылады, сондықтан ол тиісті басшы 
адамдардың өз іштерінде пайдалануына бағытталған. Өндіріске және 
өнімді (жүмысты, қызметті) өткізуге шыгарылған шығындар туралы 
неғүрлым тиімді де жедел ақпарат жинастыру үшін кәсіпорын өзінің 
дербес бухгалтерлік есеп жүйесін қүрады, ал ол аталмыш кәсіпорынның 
ерекшеліктеріне неғүрлым жақындау келеді.

Салыктык есеп - салық салуға қажетті ақпаратты зеріттеп, тіркейді. 
Салықтық есепте пайдаланылатын ақпарат бухгалтерлік және жедел 
есептерден алынады.

Бухгалтерлік есептің өндірістік, қаржылық, салықтық болып бөлінуі 
нарықтық экономикалық жағдайындағы есептің маңызды бір ерекшелігі 
болып табылады. Алайда ол кәсіпорынінің міндетті түрде өндірістік, әрі 
жеке қаржылық бухгалтерия кұруы керек дегенді білдірмейді. Алайда ең 
маңыздысы-ақпараттың қандай мақсатқа, кім үшін жиналатынында.

1.3. Өлшемдер және бухгалтерлік есептік ақпарпт 
калыптастырудағы олардың орны

Шаруашылық операциялар мен процестері есеп жұмысында олардың 
сандық өлшемі арқылы көрініс табады.

Қазіргі уакытта есеп жұмысында өлшемдердің: натуральдық еңбектік 
және ақшалай түрлері қолданылады.

Натуральдық өлшемдер натуральды түрдегі деректер алуға, яғни 
санау арқылы (дана, сан өлшемі); салмақ (тонно, кг); ұзындық (метр, 
сантиметр); колем (тікшеметр, литр жэне т.б.) арқылы өлшеуге қызмет 
етеді.
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Ишуральдық өлшем материалдық игіліктің сақталуына бақылау
...... .. ii.ii, оларды өндірісте үнемді де тиімді пайдалануда маңызды рөл
.тчірады. Алайда олар біркелкі немесе бір топтағы заттардан сыртқарыға 
.....иінылмайды.

Ццбек өлшемдері жұмыс уақытын өлшеуге пайдаланылады. Олар 
• і і.іі олшемі түрінде қолданылады: Жұмыс күні (адам, күн), жұмыс 

* ш іі іы. минуты. Еңбек өлшемдерін натуральдық өлшемдермен бірлестіре 
иіі.ірмп өнім өндіруге жұмсалған еңбек, еңбек өнімділігі, өнім шығару 
мпрмасын орындау уақыты, еңбекақы көлемі есептелініп шығарылады.

Ііңбек өлшемдері еңбек шығындарының тиімділігін белгілеуде, еңбек 
iii'ii оидірісті ғылыми тұрғыда ұйымдастыруда, жүмысшылар мен 
•чіГіскшілерге еңбекакы төлеуге бөлінген қаржының пайдаланылуына 
іым.ілау жасауда аса маңызды рөл атқарады. Натуральдық өлшемдерге 
һириганда бүлар кейбір әртекті ауқымдарды, мысапы еңбек шығынының 
ііуқымы бойынша эртүрлі өнімдерді өзара сапыстыруға мүмкіндік береді.

Техникалық прогресс пен нарықтық экономикаға бетбүрыс кезіндегі 
оңбекті үнемдеу түрғысынан алғанда еңбек өлшемдерінің маңызы арта 
гуснек. Алайда тауар -  ақша қатынасы жағдайында еңбек өлшемдері ақша 
пмшемдеріне бағыныштылық сипатта болады.

Ақшалай өлшем шаруашылық процесстер мен алуан шаруашылық 
ресурстардың (активтердің) жалпылама жэне қортындылаушы өлшемі 
болып табылады. Ақшалай багалауда (теңгемен) кэсіпорындағы барлық 
гиуарлык -  материалдық шаруашылық активтердің (қаржы, ресурстар) 
жиынтығы және олардың жалпы ауқымы, өнімнің өзіндік күны 
(жүмыстың, қызметтің), ондағы өндіріске жүмсалатын эр алуан 
шыгындардың қорытындысы (жүмсалған шикізат пен материалдар, отын, 
ілектор қуаты, жалақы жэне т.б.) және шаруашылық қызметтің басқа да 
корсеткіштері есептелінеді, сондай -  ак кэсіпорындардың бір бірімен 
песиелік жэне есеп айырысу байланыстары өлшенеді.

Жалпылама жэне қортындылаушы (жинақтаушы) болып табылатын 
ақшалай өлшем Шаруашылық қызметті есептеу мен басқаруда, 
кэсіпорындардын қызметтерін, Бухгалтерлік жүргізудің, каржылық 
акпараттары көрсеткіштерінің объективтілік дәрежесін,
салыстырмалылығын жэне дұрыстығын салыстырмалы багалауда аса 
маңызды. Ақша қүны бойынша (теңге) бүкіл тауар -  ақша шаруашылық 
активтерінің жиынтығы (қаржы, ресурстар) мен олардың жалпы ауқымы, 
өндіріске жұмсалатын сан -  алуан шығындардың (жұмсалатын шикізат пен 
материалдар, отын, ток қуаты, жалақы және т.б.) бәрі қортындыланатын 
өнімнің өзіндік құны жэне шаруашылық қызметтің басқа да көрсеткіштері 
есептелінеді, сондай-ақ осы арқылы кәсіпорындардың бір -  бірімен 
несиелік жэне есеп айырысу байланыстары өлшенеді.

Ақшалай өлшем жалпылама жэне қорытындылаушы бола түра 
шаруашылық қызметті есепке алу мен басқаруға, кәсіпорын қызметін
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салыстырмалы түрде бағалау үшін, шаруашылық жүргізудің қаржылықі 
ақпарат көрсеткіштерінің объективтілік дәрежесін, саластырмалылыгы меи 
дүрыстығын бағалау үшін өте маңызды.

Ақшалай өлшем натуральдық және еңбек өлшемдермен катар жиі 
қолданылады. Мысалы: тауарлар мен материалдақ қорының күнын 
олардың жалпы санын өлшемнің бір бірлігінің бағасына көбейту арқылы, 
жүмысшының уақыт бойынша төленетін жалақысын жүмыс істелінгеи 
күндерінің немесе сағаттарының санын тиісінше күндік немесе сағаттық 
тарифтік ставкаға көбейту арқылы; еңбек демалысы уақытындағы 
жалақысын — тиісті демалыс күндерінің санын күндік орташа жалақыға 
көбейту арқылы анықтайды.

Өлшемдердің эркайсысы да тиісті көлем мен көрсеткіштерді есептеп 
шыгару үшін объективті түрде қажет. Бұлар бір -  бірімен тығыз 
байланысты, эрі шаруашылық қүбылыстар мен процесстерінің жекелеген 
түрлсрі туралы неғүрлым толық есептік ақпарат алу үшін кей жағдайда 
бірге қолданылады.

1.4. Бухгалтерлік есептің принциптері және есеп саясаты. 
Қаржылық есеп берудің міпсздсмелсрі

Қолданылып жүрген стандарттар мен салық салу жүйесіне бағдар 
ұстаған шаруашылық жүргізуші кәсіпорын нарықтық экономика 
жағдайында есеп пен салық саясатын қалыптастырады.

Есеп саясаты -  бүл бухгалтерлік және салық есебін жүргізу 
әдістерінің, принциптерінің, ережелер мен процедураларының жиынтығы 
жэне солардың негізінде каржылык есеп беру.

Есеп саясатының қалыптасу тіртібі, оның максаты мен қызмет аясы, 
оньщ ашылуы Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жөніндегі 
үлттык комиссия бекіткен «Есеп саясаты және оның ашылуы» туралы №1 
бухгалтерлік есеп стандартында белгіленген.

Қазақстан Республикасының экономикасын басқарудың қазіргі 
жүйесінде есеп саясатын қалыптастырудың екі деңгейі пайда болады: оның 
бірі — аукымды (глобальный, жалпы мемлекеттік), екіншісі -  жергілікті 
(локальный).

Есеп саясатын мыналар белгілейді:
• Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бухгалтерлік есеп 

және аудит методологиясы жөніндегі департаменті, ҚР-ның бағалы 
кағаздар жөніндегі үлттық комиссиясы, үлттық статистика агенттігі, 
Қаржы министрлігі, Қаржы министрлігінің Салық комитегі, Экономика 
министрлігі, ҚР- ның ¥лттық банкі, ҚР-ның Аудиторлар палатасы, 
Салалык министрліктер, Акционерлік коғамдар т .6.
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Ііүл органдар өз құдіреттерінің шегінде эртүрлі ережелер, нұскаулар 
і tut* Паска да нормантивтік қүжаттар шығарады, осылардың бәрі қосыла 
і*і in’ i.'ccn саясатын қалыптастыруға мүмкіндік жасайды.

ІІІаруашылық жүргізуші кәсіпорындар есеп, салық салу жэне 
мржылық есеп мэселелерін қозғайтын ұлттық жэне ХБЕС бухгалтерлік
...... дарттарға, қолданылып жүрген заңдылыктарға сүйене отырып өзінің
. і і іі саясатын қалыптастырады.

Keen саясаты бухгалтерік есеп пен салық салудың кысқа мерзімді, 
піиллй -  ақ болашақтағы міндеттерін жүзеге асыратындай шешімдер 
ііічіі ілеуге тиіс.

Keen саясатын қалыптастырып, пайдалану барысынада бухгалтерлік 
гміітің және қаржылық есеп берудің мынадай принциптері мен 
міисідемелерін сақтаған жөн:

- Есептеу. Табыс -  нақтылы қолға келген сэтте басталады, ал шығын 
ы солай, шығарылган сәтінен есептелінеді, яғни ақша қаражатының 
іускен немесе төленген сәтінен емес, пайда болған сэтінен. Есептеу 
вдісінің артықшылығы — ол кәсіпорының шынайы каржылық жағдайы 
мсіі қызметін неғұрлым дүрыс көрсетеді.

- Үздіксіз кызмет. Кәсіпорын алдағы уақытта да жүмысын жалғастыра 
Гісреді жэне онда өз қызметін тоқтату немесе елеулі түрде қысқарту ниеті 
іюлмайды, демек міндеттеме белгіленген мерзім мен тэртіп бойынша 
ителінеді.

- Мәнділік. Бір жағынан, егер ақпарат болжамдық жөнінен кұнды 
(іолса, онда шешім кабылдау нәтижесіне ықпал ету мүмкіндігін білдіреді. 
Ккінші жағынан, ақпарат бұдан бүрындары күтілген үмінттің қаншалықты 
дүрыс болтаны туралы бірдеңелер біледі. Ақпараттың түтынушыға дер 
уақытында түсуі өте маңызды. Егер ақпарат керек уақытында табылмаса, 
оның ешқандай маңызы болмайды. Ақпараттың мэнділігі оны алуға 
жүсалған шығыннан жогары түруға тиіс. Міне, алынған ақпаратты 
і иімділігі бойынша анықтайтын өлшем осы.

- Түсініктілік. Қаржылық есептен туындайтын ақпарат барлық 
гүтынушыларга түсінікті болуга тиіс. Есепті түсінікті түрде берудің 
формасы оның заң бекіткен сатандартты мазмұны мен форматына 
бйланысты.

- Дұрыстыгы. Ақпарат дұрыс болуға тиіс, яғни елеулі қателіктер мен 
агаттықтарға жол бермейді, өйткен оган тұтынушылар сенуге тиіс.

- Шынайы угыныс. Шынайлылық -  мынадай шаруашылық 
процесстерімен сәйкестілік дәрежесі: тексерілуі және оның дәлелдену 
мүмкіндігі. Есеп ақпаратты белгілі бір шыгын топтың мүддесін 
білдірмеуге тиіс, яғни ол эсерлеусіз, эрі бейтарап болуы керек.

- Бейтараптылық. Қаржылық есеп арқылы берілетін ақпарат әрқашан 
бейтарап, әрі сенімді болу үшін үстірттіктен адал болуға тиіс.
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- Сактық. Ол шаруашылық жағдайы элі беймәлім күйде түрған ы 
шешім қабылдауга сақтықпен қарауды білдіреді, яғни активтер мен табі.к 
артықтау, ал міндеттеме немесе шығындар кем бағаланбау керек. Мысалы, 
ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияны қайыра бағалау сол кезеңнш 
табысы емес, төленбеген қосымша капитал болып табылады. Демек, қаржы 
— шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есепте жүзеге асырылғаи 
қаржылық инвестициядан түскен табыс қана көрсетіледі. Ал аталмыш 
қайта бағалау тек оларды жүзеге асыру сәтінде ғана табыс деп танылады.

- Салыстырмалылык. Ақпарат бір есепті кезеңнен екіншісіно 
салыстырмалы болуға тиіс. Есеп саясаты бойынша кабылданғаи 
методология мен таңдап алынған есеп процедуралары оларта өзгеріе 
енгізілгені туралы жэне жаңа принцип неге арты саналғаны туралы 
түтынушыларға хабарланып, түсінік берілгенше өзгермеуге тиіс.

- Тиянактылык. Қаржылык есеп акпараты үзіліп калуга немесе катеі 
түеінік беруге тиіс емес. Мүның арты кандай да бір шешімнің I 
қабылдануына ықпал етуі мүмкін. Әрине, толық ақпаратсыз ахуалы аңдап I 
отыру мүмкіп емес, яғни егер ақпарат аяқталаған, тиянақталған болмаса.

- Сабактастык. Кәсіпорын өзі тандап алған есеп саясатын бір есепті I 
кезеңнен екінші есепті кезеңге сабактастыра колданады.

Аталған принциптер мен мінездемелерді сақтамау шаруашылық 
кэсіпорынның мүліктік жағдайын бұрмалып көрсетеді. Есептік ақпарат пен 
активтер мен міндеттемелердің статьяларын бағалауда бұрмалауға жол 
берген, есептік деректерді әдейі теріс көрсеткен басшылар мен бас 
бухгалтерлер қолданылып жүрген заңдарға сэйкес жауапкершілікке 
тартылады.

1.5. Студенттің білімін тексеруге арналған сүрақтар

1. Бухгалтерлік есеп неге топтық сипатта болады?
2. Есептік ақпаратты пайдаланушылар болып кімдер табылады?
3. Бухгалтерлік ақпараттың маңыздылық принциптерінің мэні неде?
4. Кәсіпорының шаруашылық қызметін қүрайтын объект деген не?
5. Бухгалтерлік есептің түрлерін атаңыз?
6. Кәсіпорынның бухгалтерлік құралдарының (активтері) кұрамы неге 

байланысты?
7. Бухгалтерлік есеп жүйесінің түрлері қандай?
8. Есепті қандай өлшем кортындылаушы болып табылады?
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I ііқмрып 2. Бухгалтерлік есеп пәні және концепциясы

2.1. Бухгалтерлік есеп пәні мен объектілері

Ііухгалтерлік есепке алынатын заттар мен кұбылыстардын жалпы 
іһіміне сипаттама беру үшін оның теориясында бухгалтерлік есеп 
иПі.ен і ілсрі түсінігі қолданылады. Латыннан сөзбе -  сөз аударғанда объект 
ннчііміз затты білдіреді. Философиялық үғымда объект кэсіпорынның 
иріш і нкалық жэне танымдық қызметеріне жататындарды білдіреді.

ІІІаруашылық қызмет арқылы нақты жүзеге асатын объектілерді 
і >оі міру орын бухгалтерік есеп арқылы бақылап, таниды.

іаңды немесе жеке түлға күқығы бар кэсіпорындар мен барлық 
шируашылық орнындарында олардың кімге жэне меншіктің қандай 
і|юрмпсына жататына қарамастан бухгалтерлік есеп түрінде 
\іи.імдастырылған бақыланушы зат олардың ресурстарын қозғалысқа 
н и і іретін шаруашылық қьгзметі болып табылады.

Кэсіпорын ресурстары дегенде оның шаруашылық қызметі барысында 
ниіідаланатын түрлі активтерінің, міндеттемелері мен жеке меншік 
иіііііталының жиынтық құны түсініледі.

Актив -  кәсіпорының өткен оқиғалар нәтижесі ретінде бақылайтын 
ресурсы, оны пайдалану бәлкім экономикалык пайда көзі болуы мүмкін.

Кэсіпорын міндеттемесі өткен оқиғалардан туындайды, ол бойынша 
/Місалатын есеп ресурстардың кері қайтуымен аяқталады да, олар өзіне 
ікопомикалық пайда қамтиды.

Жеке меншік капитал -  бұл кәсіпорының бүкіл міндеттемелерін үстап 
кплганнан кейінгі (немесе кәсіпорынінің борыштан тысқары мүлкін) 
активіндегі калдық мүлік.

Бухгалтерлік есеп пэнімен егжей -  тегжейлі танысу үшін нарықтық 
экономика жағдайында жүмыс істейтін шаруашылық кәсіпорындардың 
іүрлерін жэне олардың қызметінің үйымдастырылуын қарастырып 
корелік.

Қазақстан Республикасының экономикасы бухгалтерлік жүргізуші 
орындар эралуан түрлерін қамтыған, қызметінің міндеттерін оның иесі 
белгілейді. Ол міндеттер: қоғамға қажетті сапалы, рентабельділігі жоғары 
онім шығару. Оларды өткізу табысты молайтады, өнім тапсыру келісім- 
шарт орындауға ықпал етеді. Өндірісті үйымдастыруды жетілдіруге жол 
ашады, осы негізде бүкіл каржы -  шаруашылық қызметтерінің 
жономикалык көрсеткіштері жақсарады. Шаруашылық жүргізуші орын өз 
қызметін меншік иесі берген өкілеттілік негізінде жүзеге асырады.

Нарыктык экономика жағдайында басқарудың экономикалык 
одістерін шешуші орын алады, демократиялық негіздер мен өзін-өзі 
басқару кеңейеді.
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Қазақстан Республикасындағы Азаматтық кодекске сәйкес 
шаруашылық кэсіпорынның мынадай түрлері кұрылады:

1. Шаруашылык серіктестіктер:
* Толық серіктестік
* Коммандитті серіктестік
* Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС)
* Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік
* Ашық акционерлік қоғам (ААҚ)
* Жабык акционерлік қоғам (ЖАҚ)
* Еншілес шаруашылық серіктестік
* Тәуелді акционерлік қоғам
2. Өндірістік кооператив:
3. Мынадай түрдегі мемлекеттік кәсіпорындар:
* Шаруашылык жүргізу қүқына негізделінген мемлекет кәсіпорын.
* Шүғыл басшылық қүқына негізделінген мемлекеттік қазынашылық 

кәсіпорыны, Қазақстан Республикасы үкіметінің немесе жергілікті 
атқарушы органның шешімі бойынша қүрылады.

* Еншіліс мемлекеттік кәсіпорын тек қана мемлекеттік кәсіпорын 
арқылы қүрылады.

4. Коммерциялык емес уйымдар. Оларга жататындар:
* Мекемелер, қогамдық бірлестіктер, когамдық қорлар, тұтыну 

кооперативтері, діни бірлестіктер, ассоциация (одақтар) түріндегі 
бірлестіктер.

Шаруашылық кызмет дегеніміз шаруашылықпен айналысушы 
кәсіпорынын өмір сүру формасы; ол оның қаржылық ресурстарынын 
қозғалысы (жағдайының өзгеруі) шаруашылык қызметтің өмір сүруінін 
экономикалық формасы болып табылады. Сондықтан қаржы
ресурстарының козғалысы мен пайдаланылуын басқарып алмайынша 
шаруашылык қызметті баскару мүмкін емес.

Ол үшін мыналырды білу кажет:
- Шаруашылық — қаржы ресурстарының мэні болып табылатын 

кұнның бар екенің заттай формасын (қүрамын) немесе сол ресурстар 
немесе салынғанын (инвестицияланған).

-Кәсіпорында қаржы ресурстарының кайдан және қандай себеппен 
пайда болғанын (көздері мен олардың пайда болуы) және бүлар кімнің 
есебінде екенін (орналастырылуы).

Кәсіпорындар мейлінше көп заңды каржылық шектеулер жағдайында 
жүмыс істейтінін атап өтеміз. Атап айтқанда, соның бірі мынадай: Қаржы 
ресурстары көзінің пайда болуын көбінесе олардың мақсаты анықтайтын, 
яғни оларды қалай пайдаланған жөн, кайда жұмасаган дұрыс. Сондықтан 
да, жаңа ғана айтылған ақпараттың екі түрі қаржы ресурстарының тиісінше 
салынуын салыстыруға, сөйтіп олардың дұрыс пайдаланылғаны турапы



ічірытынды жасауға, нормадан ауытқу себептерін анықтап, туындаған 
миіайсыз фактілерді жоюға мүмкіндік береді.

Косіпорынның қаржы ресурстары жағдайының бухгалтерлік, 
имшраттық үлгісіне (бухгалтерлік баланс) олардың күрамы мен орналасуы 
мнііндегі аталган екі белгінің бірі: Салынган қаржының бағыты мен оның 
нлйда болу көзі бойынша цифрлық деректер қосылады.

2.2. Активтерді (қүралдарды) қүрамы 
мен орналасуы бойынша саралау

Шаруашылық кызметтін жүзеге асыру үшін кәсіпорында активтер 
іиіжет, ал олар белгілі бір көздерден құралады. Бухгалтерлік есепке 
кктивтерді екі түрлі сипаттау қалыптасқан:

• Құрамы мен орналасу бойынша, яғни ресурстарды қүраған 
обьектілер жэне олардың орны.

• Қаржы ресурстарының калыптасу көздері жэне мақсаты 
наіідалануы бойынша.

Құрамы мен орналасу бойынша активтер екі категориялы:
• Қысқа мерзімді
• ¥зақ мерзімді.
Ұзақ мерзімді активтер: материалдық (негізгі қүралдар жэне

тіқталмаған күрделі қүрылыс); материапдық емес болып бөлінеді; басқа да 
ү іақ мерзімді активтер; үзак мерзімді дебиторлық берешек (өтелу мерзімі 
оір жылдан артық) болып бөлінеді. Материалдық емес активтер -  бұлар 
натуральдық — физикалық формасы жок, біақта «болмашы кұндылыгы 
бар» соған сәйкес кэсіпорыніге ұзақ уақыттар бойында немесе үнемі 
қосымша табыс түсіретін активтер. Оның үстіне материалдық емес 
активтер алынып қосылу қабілетін де ие болуға тиіс. Материалдық емес 
активтерге тауар белгілері (қызмет көрсету белгілері), тауарлырдың 
шығарылатын тіркеулі жерлері, гудвилл («фирма бағасы»), «ноу-хоу», 
иатенттер мен өнеркәсіп үлгілері, лицензиялар, интеллектуальды меншік 
пен ұйымдастыру шығындары, табиғи ресурстарды пайдалану құқы, ЭВМ- 
мен бағдарламалық қамтамасыз ету жэне басқалары жатқызылады.

Негізгі құралдар -  материалдык активтер ұзақ уақыттар бойында (бір 
жылдан астам) өндірісте, және өндірістік емес салада да еңбек кұрал- 
жабдықтары ретінде қызмет атқарады.

Негізгі құрал -  жабдықтарға: тұрақты мүліктер (жер учаскесі, 
гимараттар, қүрылгылар, көп жылғы екпе өсімдіктер және жерге тығыз 
байланысты, баска орынға көшіру оның әуелгі мақсатына нұқсан 
келтірмей қоймайтын басқа да объектілер); транспорт кұралдары; кұрал- 
жабдықтар; балык аулау саймандары; өндірістік жэне бухгалтерлік
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мүліктері; ересек жұмысшы жэне өнімді мол; құрал -  саймандар мен басқ.і 
да негізгі құралдар жатады.

Материалдық және материалдық емес активтерді негізгі кұралд;і|і 
объектілері ретінде тану сәтінде бағалаудың біріңғай жолы қажетті шарі 
болып табылады. (СБУ №6).

Бұлар кіріске алынған сәтте бухгалтерлік есепте алгашқы купы 
бойынша көрсетіледі. Оған негізгі құралдар объектілерін жәнс) 
материалдық емес активтер объектілерін салу немесе алу бойынша 
жұмсалған шын мәніндегі бүкіл шығын, соның ішіндегі сатып алу кезіндо I 
төленген қайтарылмайтын салықтар мен төлемдер (мысалы, оларды сатым 
алу кезінде төленген қосымша күн салығы, мемлекеттік алым және т.б.), 
жеткізу, монтаждау (кұрастыру), орнату, пайдалануға беру жөніндегі 
шығындар, несие проценттері жэне активті жүмыс жағдайына келтіругс 
қатысты баска да тікелей шығындар жатқызылады.

Аяқталмаған қүрылыс түсінікті қажет етпейді.
¥зақ мерзімді материалдық активтер тобына сондай -  ақ аяқталмаған 

күрделі күрылыстар жэне баска да ұзак мерзімді активтер жатады.
Бүлардаи басқа үзақ мерзімді активтер: ұзақ мерзімді инвестиция; 

үзақ мерзімді дебиторлық берешек (өтеліну мерзімі бір жылдан астам);| 
алдағы кезеңдердің шығындары (өтеліну мерзімі бір жылдан астам) болып 
табылады.

¥зақ мерзімді инвестиция -  бүл еншілес серіктестіктер активтеріне;! 
тэуелдік заңдық ұйымдарға, бірлесіп бакыланатын заңды тұлғаларғаі 
берілетін инвестиция, онда бүлардың қысқа мерзімді қүны көрсетіліп 
беріледі, егер олардың кұнынан өзгешелігі болса.

¥зақ мерзімді дебиторлық берешек -  бүл алыныс есеп шоты; алынған 
вексельдер; шаруашылық ішіндік операциялар нәтижесінде негізгі 
бухгалтерлік серіктестіктері мен олардың еншілес серіктестіктері арасындаі 
туындағын дебиторлық берешек және т.б.

Қысқа мерзімді активтері:
• Қосалкы тауар -  материалдарға (олардың өңделу мен өткізуі 

мерзіміне байланыссыз).
• Есепті күндердің ішінде шығысқа шығарлуы мүмкін болашак 

кезеңдердің шығындары.
• Ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттері.
• Қыска мерзімді каржылық инвестиция.
«Тауарлы - материалдардың есебі» деп аталатын №7 бухгалтерлік 

есеп стандартына сәйкес тауарлы - материалдар корына өткізілуге дайын 
түрған тауарлар, сондай -  ақ шикізаттар мен материалдар жэне I 
аякталмаған өндіріс өндіріс аяқталғаннан кейін қоры, өндірістен өткізуге 
жататын өнімдер дайын өнім қатарына заңға сәйкесті қабылданған.

Сөйтіп, кысқа мерзімді активтер өндірістік немесе өндірістік емес I 
сапаларда болсын үнемі айналыста жүреді. Өндіріс саласында қысқа
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моріімді активтер кұрамына аяқталмаған өндірістің қосымша шикізаттары 
■I .иіс дайын өнімдер қоры, есептегі активтер косылады.

Ьұған жататындар: қысқа мерзімді активтерді сатып алу үшін 
і умсалатын аванстық төлемдер; тиеп жіберілген тауарлар үшін алынған 

ічччішот (қызметер мен жүмыс); алынған вексельдер жэне басқа да 
іоіиіторлық берешек.

Коммерциялық салада кысқа мерзімді активтер қүрамына кіретіндер: 
міммерциялық сауда фирмалары мен көтерме сауда кәсіпорындарының 
мііімаларында өткізілу үшін жатқан қосалқы тауар -  материалдар қорлары 
( іиуарлар, дайын өнімдер және т.б.); қолма -  қол ақша; инвестиция 
Ооііынша дебиторлық берешек және т.б.

Қыска мерзімді активтердің басты қүрамдас бөлігі қосалқы тауар- 
міисриалдар коры сату-сатып алу заттары болып табылады. Тауар корына 
адстте сауда фирмаларындағы қаржы ресурстарының неғүрлым үлкен 
нолігі салынады.

Тауарларға жұмсалған қаржы ресурстарының жалпы жиынтығы тауар 
корының өзіндік құны аталынады. Ол қолдағы тауарлардың сатып алу 
қүнының сомасына тең. Бүлар: сатып алу багасы, тасып экелуге төленген 
пошлина (алым), делдалдық сыйакы, транспорт -  даярлау шығындары 
жене басқа да шығындар (кезең шығындарынан басқа).

Шаруашылық кәсіпорындардың қаржы ресурстарын заттай форма 
түрінде қарастырғанда олардың сонымен бірге бухгалтерлік есеп объектісі 
болып табылатын қалыптасу көздерін де зерттеп білу қажет.

Нарықтық экономика жағдайына шаруашылық кәсіпорындары мен 
заңды (жеке) түлғалардың, мемлекеттің, қаржы -  несие мекемелерінің, 
басқа да шаруашылық орындарынын жэне еңбекшілер ұжымдарының 
араларында бухгалтерлік есеп аркылы ретке келтірілтіп отыратын 
шаруашылық қүқыктық (материалдық) қатынастар болады. Сондықтан да 
шаруашылық орында эр алуан түрлері ресурстарының қалыптасу көзі 
оның қызмет негізін кұрайтын меншік формасымен (шаруашылык 
серіктестіктері, өндірістік кооператив, мемлекеттік кәсіпорын, 
коммерциялық емес ұйымдар және т.б.), жеке меншік капиталының 
қүрылу тәртібімен, банктік несие жэне несиенің басқа да түрлерінің 
мақсатымен, каржылык -  бюджеттік органдармен қарым -  катынасымен, 
сыртқы жэне ішкі инвесторлармен есеп айьірысу катыцас.тарымен.,.сондай 

ақ жүмысшылар мен қызметшіле^. (^|>!імдачррндедаи«Й0»№ 5'-;:.Т J

2.3. Активтерді қалыптастыру коздері мен максатты 
пайдаланулары бойынша саралау

шарттас.
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Шаруашылық кәсіпорынның қаржылық ресурстары (активтеріі 
өздерінің сипаты жағынан эртүрлі көптеген көздерден құралады. Алайда 
оларды басты екі топқа біріктіруге болады.

1. Міндеттеме дегеніміз -  контрактының немесе жарғыныц 
талаптарының нәтижесі сияқты белгілі бір жоба бойынша іс -  қимыл 
жасау міндеті;

2. Капитал -  бұл кәсіпорынның бүкіл міндеттемелерін үстап 
қалғаннан кейінгі активі. Бүлар:

Активтер = Міндеттеме + Капитал түріндегі негізгі баланыстың 
теңеуден туындайды.

Жеке жарияланған капиталдың құрылымы былай: жарияланған 
капитал; өтелмеген (төленбеген) капитал; қайтарылған капитал; қосымша 
өтелген және қосымша өтелмеген капитал, резервтегі капитал; бөлінбеген 
табыс (жабылмаған шығын); басқадай капиталдар.

Сөйтіп, кэсіпорының бір көзден алған активтерінің жиынтығы оның 
жеке жарияланған капиталы болып аталады және шаруашылық орыныц 
жеке жарияланған қаржы ресурстарының басым бөлігін қүрайды.

Кәсіпорының амортизациялық каржысы да болады, бүл да ресурстар 
көзі болып саналады. Мүндай көздің болуы зкономикалық қажеттілектен 
туындайды, яғни пайдалану кезінде ескірген жэне моральдык жағынан 
тозған негізгі құралдарды айырбастауға жэне қалпына келтіруге арналған.

Шаруашылық кәсіпорынның жеке меншік капиталының құрылуының 
аса маңызды көздерінің бірі -  оның таза пайдасы (табысы).

Жұмылдырылған ресурстар көздеріне міндеттемелер, яғни банктер 
мен банктерден тысқары мекемелердің несиелері жэне басқалар; алдағы 
кезеңдердің табыстары; дивидендтер бойынша есеп айырысу (жэй және 
артықшылықты акциялар); бюджетпен есеп айырысу; еншілік (тәуелді) 
серіктестіктерге несиелік берешек; алынған аванстар; өнім берушілермен 
жэне мердігерлермен есеп айырысу; басқадай несиелік берешіктер мен 
қаржы есептеу жатады.

Бірқатар жағдайларға байланысты бухгалтерлік кәсіпорынына 
қосымша қаржы ресурстары қажет болып қалады (қолда бар жеке меншік 
капиталдан тыс), мүндай қажеттілік банктерден жэне банктерден тыс баска 
да мекемелерден ақшаны қарыз түрінде алу арқылы қанағаттанырылуы 
мүмкін. Бұл қарыздар ссуда немесе несие деп аталады жэне бүлар 
белгіленген мерзім ішінде сату үшін алынған тауарларды өткізуден түскен, 
сондай-ақ орындалған жүмыстар мен қызметтерден алынған пайдадан 
өтелінеді.

Кәсіпорынның тапкан табысы ішінде оның жүмысшыларға, 
қүрылтайшыларға, бюджеттік — қаржылық органдарға және басқаларға 
тисілі ресурстар болады. Бүл қаржыларды өз иелеріне қайтару келісілген 
мерзімде жүргізіледі, ал төлем мерзімдері арасында кәсіпорының бұларды 
жүмылдырылган көздер ретінде уақытша пайдалана алады.
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• 'іійтіп, кэсіпорынның қаржылық ресурстарының (активтерінің) 
і р «''ігіілі топтасу сол активтердің кұралу көздері мен түпкілікті максатына 
і 11' 111 мыиадай түрлерге бөлуге болады: жеке меншік ресурстар; жеке 
миииік ресурстарға теңестірілген ресурстар; жүмылдырылған ресурстар;
■ \ мі.шдырылған ресурстарға жанастырылған кұралдар.

К.ісіпорындардың шаруашылық -  қаржылық ресурстары 
іміцомикалық мазмұны мен өндіріс процесіне қатысу сипаты бойынша 
і ни- қүралу көздері бойынша да қарастырылуы ықтимал.

Косіпорындардың шаруашылық ресурстарының жалпы сомасы мен
....... қарастыратын көздерінің жалпы сомасы өзара тең болуға тиісі,
нііім-ні кәсіпорындарда шаруашылык ресурстары (активтері) оларды 
і уршітын көздерден артық болмауға тиіс және керісінше. Бұл 
шііруашылық ресурстарының (активтерінің) екі жақты көрінісі.

2.4. Бухгалтерік есеп әдістемесі

Бухгаптерлік есептің да, кез -  келген ғылым сияқты, өзінің зерттеу 
адіотемесі болады. Бүл әдістеме пәннің алдында тұрған міндеттерге қарай 
(іслгіленеді.

Бухгаптерлік есеп эдістемесі -  бұл бухгалтерлік ресурстарын, 
іііаруашылық қаржы процестерін мен олардың ақша түріндегі нәтижелерін 
үздіксіз, түтастай жэне кұжатты негізде көрсетудің (тіркеудің), топтаудың, 
кортындылап бақылаудың өзара байланысты тэсілдері мен амалдарының 
жүйесі.

Бухгалтерлік есепте әдістемелік элемент ретінде пайдаланылатын 
ііегізгі тәсілдер мен амалдар мыналыр: қүжаттар, есепшоттар және екі рет 
жазу; бағалау мен калькуляция; инвентаризация; баланс пен қаржылық 
сссп беру.

Бухгалтерлік есептегі қүжаттандыру -  шаруашылық операцияларын 
алғашқы жаппай тіркеу (көрсету) мен заңдастырудың (оформление) тәсілі 
ретінде қарастырылады. Әрбір аяқталған шаруашылық операция 
белгіленген тәртіп бойынша кұжатпен заңдастырылады. Осы тәсілмен 
ақпаратта алынып, соның негізінде шаруашылық ресурстарының 
(активтерінің) жэне олардың көздеріне, шаруашылық операцияларына 
жаппай бақылау жасалынады, сөйтіп басқару мақсаттарына кажетті 
ақпараттар алатын, бақылауға керекті қүжаттык негіздемелер мен алғы 
шарттар жасалады.

Құжаттандыру шаруашылық операцияларын тікелей көрсетуге қызмет 
етеді және есептің көзі (басталуы) болып табылады.

Шаруашылык операцияларының жазбаша көріністері тек кұжаттар 
негізінде ғана жүргізіледі.
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Шоттар мен екі рет жазу шаруашылық ресурстарының жекелеген 
түрлерін, олардың көздерін жэне шаруашылық процестерін жазып 
отырудың, топтау мен бақылаудың ерекше тәсілдері болып табылады.

Кэсіпорын ресурстарын экономикалық жағынан топтаудың кұралы 
саналатын шоттар қызмет барысанда активтер мен шаруашылық 
процестерінің жекелеген түрлерін бақылаудың, жекелеген бытыраңқы 
операцияларды біртекті операциялар топтарына біріктірудің тәсілі болып 
табылады, мұның өзі шаруашылық міндеттерінің орындалуы туралы 
барлық маңызды көрсеткіштерді алуға қамтамасыз етеді.

Екі рет жазу шаруашылық операцияларының шотта көрсетілуін 
қамтамасыз ететін амал. Осыдан есеп жүргізудің еселенген жүйесі деген 
атау пайда болған.

Мысалы, тауар сатып алу жөніндегі операцияны тіркеу кезінде осынау 
шаруашылық процестің екі жағы өзара өзектестіріледі: Тауардың түсуі 
және өнім тапсырушыға ақша қаражатының төлену берешегі.

Есептер мен еселенген жазуды колдану бухгалтерік есеп 
объектілерінің көптігімен және әралуандылығымен, олардың 
экономикалық белгілеріне қарай топтастырып, өзара сабақтастықта 
көрсетудің объективті қажеттілігімен шарттас.

Бағалау мен калькуляция бухгаптерлік есеп заттарын (объектілерін) 
ақша түрінде өлшеу эдістері сияқты.

Бағалау дегеніміз -  шаруашылық ресурстарымен олардың көздерін 
және шаруашылық операцияларын ақша түрінде өлшеу болып табылады. 
Ол натуралды көрсеткіштерді баға, тарифтік ставка көмегімен еңбек 
көрсеткіштерін ақшаға айналдыру, окладтар және т.б. арқылы ақша 
өлшеміне айналдырады.

Калькуляция дегеніміз - өнім (жүмыс пен қызмет) бірлігінің өзіндік 
күныи анықтау әдісі. Ол калькуляциялык объектіге жататын өнімнің әрбір 
единицасна шығарылған шығынды есептеу арқылы жүзеге асырылады. 
Калькуляция шаруашылык процестерінің бағасын негұрлым дұрыс беруге 
жәрдемдеседі.

Инвентаризация (түгіндеу) дегеніміз есеп деректерінің шындықтан 
ауытку жағдайларын болдырмау үшін кәсіпорын ресурстарының белгілі 
бір күнде натуралды түрде тексеру тэсілі. Ол есеп деректерінің дұрыстығы 
мен дәлдігін қамтамасыз ететін құжаттандыруға толықтыратын амал, 
өйткені есеп көрсеткіштері инвентаризация деректері бойынша (шындық 
бойынша) жөнге келтіріледі.

Инвентаризацияның ауық — ауық жүргізіліп түруы есеп 
көрсеткіштерінің шынайлығын қамтамасыз етеді, меншікті сақтауға ықпап 
жасайды, ішкі резервтерді және жұмыстағы кемшіліктерді анықтайды.

Баланс пен есеп беру дегеніміз -  кәсіпорынінің шаруашылық қызметі 
туралы, тікелей есептен туындайтын көрсеткіштердін қалыптасқан жүйесі
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іміііышиа белгіленген жоспарлы тапсырмалардың орындалуы туралы 
иіміітық деректер алу амалы.

Баланс пен есеп беру көрсеткіштері бойынша шаруашылық қызметке 
ыпдау мен аудиторлық тексеріс жүргізіледі.

баланс әдісі құбылыстарды өзара байланысты екі жакты қарастыру 
мік і сияқты басқару мен жедел жұмыстарды, ғылымда қолданылады.

Бухгалтерлік есепке баланс әдісі шаруашылық ресурстарын құрамы 
мои олардың құралу көздері бойынша көрсету үшін қолданылады. 
Клсіпорын ресурстарын көрсетудің баланстық әдісі осылардың жалпы 
гсидігіне (екі белгінің) негізделген. Шаруашылық баланс шаруашылық 
рссурстары мен олардың қүрылу көздерінің қолдағы мөлшері мен 
/каідайын және олардың мақсатты бағыттарын ақша түрінде белгілі бір 
күпге жалпылау әдісі. Баланс негізінде кәсіпорынінің қаржылық жағдайы, 
рссурстардың пайдаланылуының дүрыстығы, ресурстармен қамтамасыз 
і гілу дэрежесі, олардың айналымдылығы мен өтімділігі (белгіленеді) 
анықталады.

Есеп беру дегеніміз -  есепті кезең ішінде кэсіпорынның шаруашылық 
қызметінің түрлі жақтары мен көрсеткіштері туралы жиынтық деректер 
алу әдісі.

Баланс пен есеп берудің қолданылуы шаруашылық ресурстарының 
ауыспалы айналымының күрделілігімен және шаруашылық қызмет 
қортындыларын ауық — ауык шығарып, кәсіпорынінің барлык 
рссурстарының жағдайын анықтап отыру қажеттілігімен шарттас.

2.5. Студенттің білімін тексеруге арналған сұрақтар

1 Бухгалтерлік есептің қарауына нелер жатады?
2 Кэсіпорынның активтері қалай топтастырылады?
3 Пассивтер қалай топтастырылады?
4 Кәсіпорын активтерінің қүрамы нелерге байланысты?
5 Еңбек қүралдарының негізгі ресурстарға жатқызылуын кандай 

олшемдер белгілейді?
6 Қысқа мерзімді активтерге не жатады?
7 Кәсіпорынның жеке меншік капиталына нелер жатады?
8 Кәсіпорынның алғашқы капиталы неге жарияланған капитал деп 

аталады?
9 Міндеттемелерге не жатады?
10 Тек бухгалтерлік есепке тән әдістеме элементтері?
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Тақырып 3. Екіжақтылық қагидасы 
және бухгалтерлік баланстық теңдік

3.1. Бухгалтерлік баланс түсінігі

Бухгалтерлік есептің негізгі жэне басты міндетінің, атқаратын қызметі 
мен функциясының бірі - пайдаланушыларға кәсіпорынның мүлкі жәнс 
қаржылық жағдайы туралы ақпараттық мәліметтерді дер кезінде, яғни 
уақтылы жеткізіп беріп отыру. Осындай ақпараттық мәліметгің негізгі 
қайнар көзі болып - бухгалтерлік баланс табылады. «БАЛАНС» сөзі 
француз тілінен алынған. Бұл сөз қазақ тіліне аударылғанда «таразы» 
немесе «тепе-тең» деген мағынаны білдіреді. Сырт көзбен қарағанда 
кәсіпорынның бухгалтерлік балансы актив жэне пассив деп аталатын екі 
бөлімді кестеге ұқсас болып табылады. Оның сол жағында, яғни активінде 
кәсіпорынның қаржылары, заттай жэне ақшалай түрдегі мүліктері мен 
шыгындары көрсетілсе (орналастырылған болса), оңжағында, яғни пассив 
бөлімінде осы ұйымның қорлану көздері қарастырылады. Бухгалтерлік 
есеп стандартына сэйкес бухгалтерлік баланстың актив бөлімінде 
кәсіпорынның өзіне тиесілі, яғни қолда бар мүліктері қарастырылады. 
ұйым осыларды пайдалану арқылы ғана алдағы уақытта табыс таба 
алатындықтан бүл мүліктерді кәсіпорынның элуетті табыстары ретінде 
таниды. Ал баланстың пассиві - деп аталатын бөлімінде кәсіпорынньщ 
қорлану көздері туралы ақпаратты мәліметтер жазылады. Үйымның 
қорлану көздері меншікті капитал жэне тартылған (сырттан немесе басқа 
жақтан алынған, қарастырылған) капитал деп екіге бөлінеді. Мұндағы 
тартылган капитал дегеніміз кэсіпорынның міндеттемелері, яғни осы 
үйымның басқа занды жэне жеке тұлғаларға қандай да бір операциялар 
нәтижесіне сэйкес берешек борыштары болып табылады. Кредиторлардың 
қатарына осы кәсіпорыннан алашағы бар заңды немесе жеке түлғаларды 
жатқызуға болады. Егер кәсіпорын өз кредиторларының алдындағы 
карызын уақтылы төлей алмаған жағдайда, олар ұйымнан активтерін сату 
арқылы қарызын қайтаруды талап ете алады. Кәсіпорынның меншікті 
капиталы инвесторлардың мүдделілігін танытады және ол активтің 
жиынтық сомасынан міндеттемелерді шегеріп тастағандағы қалдық сомаға 
тең болады. Инвестордың кредитордан айырмашылығы - кредитор өз 
алашағын алу үшін жанталасатын (тырысатын) болса, ал инвестор 
жоғарыда аталған активтің жиынтық сомасынан міндеттемелерді шегеріп I 
тастағандағы қалдық сомага, яғни меншікті капиталға ие жэне де 
кәсіпорыниың қожайыны болып табылады. Осы айтылғандарды 
қорытындылай отырып, ұйымның барлық активтері инвесторлар мен 
кредиторлардың меншігі екендігін аңғаруға болады. Сондықтан 
бухгалтерлік баланстағы мына теңдіктің әрдайым тең болатындығы сөзсіз.

актив = меншікті капитал + міндеттеме
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I • у 11 тсндікті кейбір шет елдерде келесі түрде көрсетеді:
ііһ і іш - міндеттеме = меншікті капитал
Одетте кәсіпорынның бухгалтерлік балансы есеп беретін уакытка 

іч'і 1 пі іюгізделіп, айдың, токсанныц, жылдың басына жасалады. Баланстың 
hi іим болімі ұзақ мерзімді активтер және агымдагы активтер деп 
11 іт.і і мп екі тараудан түрады. ¥зақ мерзімді активтердің қатарына
і н 11 ....... . материалдық емес активтері, негізгі куралдары, ұзақ
и. |і пмді қаржы салымы (инвестициялары), ұзақ мерзімді дебиторлық 
Пн|и.китары жатқызылады. Ал ағымдағы активтер тарауында үйымның 
мшериалдық құндылықтары, тауарлары, дайын өнімдері, аяқталмаған 
пи/іірісі, қысқа мерзімді дебиторлық борыштары, қысқа мерзімді қаржы 

ші.імы, алдағы кезең шыгындары, ақша қаражаттары жэне баска да 
н ммдагы активтері қарастырылады. Бухгалтерлік баланстың пассив бөлімі 
уш гнраудан тұрады. Оның бірі меншікті капитал деп аталып, онда 
і и Іиорынның жарғылық қоры, резервтік коры, бөлінбеген пайдасы немесе 
ііііііі.ілмаған зияны көрсетіледі. Пассив бөлімінің екінші жэне үшінші 
ыраулары тиісінше үзақ мерзімді және қысқа мерзімді міндеттемелер деп 
и і аиады. ¥зақ мерзімд іміндеттемелер қатарына кәсіпорынның үзақ 
ыікытқа алған несиелері мен қарыздары жатқызылса, қысқа мерзімді 
міидеттемелер тарауында үйымның алдағы кезендерінің табыстары, 
шоджетке қарызы, бюджеттен тыс мекемелерге қарызы, жабдықтаушы- 
мгрдігерлерге қарызы, жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы 
Опйынша қарызы, зейнетақы қорларына қарызы және басқа да 
іфедиторлық борыштары көрсетіледі. Жоғарыда айтқандарымыз 
I усіпіктірек болу үшін үлгі ретінде «ӨТЕГЕН» фирмасының 2015 жылғы 1 
Міңтарға жасалған бухгалтерлік балансын қарастырайық.

Кесте 1. «ӨТЕГЕН» фирмасынын 2015 жылдың 1 қаңтарына 
БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНСЫ (өлшем бірлігі мың тенге)

Активтері Сомасы Пассивтері Сомасы
Үзақ мерзімді активтер: Меншікті капитал:
Материалдық емес активтер 2000,0 Жарғылық қор 50000,0
1 Іегізгі құралдар 27000,0 Резервтік кор 5500,0
Үзақ мерзімді қаржы салымы 
(инвестиция)

3000,0 Бөлінбеген пайда немесе 
зиян

3500,0

Үзақ мерзімді дебиторлық 
борыш

4500,0 Жиыны 59000,0

Жиыны 36500.0
Агымдагы активтер: ¥зак мерзімді 

міндеттемелер:
Материалдық қор 3500,0 ¥зақ мерзімді несие 9000,0
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Дайын өнімдер 7000 ¥зақ мерзімді қарыз 2000,0
Тауарлар 2500,0 Жиыны 11000,0
Аяқталмаған өндіріс 10000,0 Қысқа мерзімді 

міндеттемелер:
Қысқа мерзімді дебиторлық 
борыштар

6500,0 Бюджетпен есеп 
айырысу

2500,0

Қысқа мерзімді каржы 
салымы (инвестиция)

5000,0 Бюджеттен тыс 
төлемдермен есеп 
айырысу

15000

Алдағы уакыт шыгындары 1000,0 Жабдықтаушылармен 
есеп айырысу

7000,0

Берілген аванс 1500,0 Жұмысшылармен 
еңбекақы бойынша есеп 
айырысу

2000,0

Ақша қаражаттары 9500,0 Жиыны 13000,0
Жиыны 46500,0 Барлығы 93000,0
Барлығы 83000,0

Осы жоғарыда келтірілген «ӨТЕГЕН» фирмасының бухгалтерлік 
балансынан көретініміз - бул ұйымның активтері мен пассивтері 83000,0 
мың теңгеге тең. Мұндагы кәсіпорынның меншікті капиталы - 59000,0 мың 
теңгені, ал міндеттемелері - 24000,0 мың теңгені құрайды. Жоғарыда 
берілген теңдіктің орнына (формулаға) осы сандарды орналастыратын 
болсақ мына түрде болады.

актив = меншікті капитал + міндеттеме 83000000,0 = 
59000000,0 + 24000000,0

Біз бұл мысалымызда, яғни жоғарыда берілген бухгалтерлік баланста 
Қазақстан Республикасының заңдарына сай жасалған баланстың үлгісін 
қарастырдық. Кейбір Батыс елдерінде баланстағы тараулардың, баптардың 
орындары ауысып та келтірілуі мүмкін.

Мысалы, кейбір елдерде ағымдағы активтер баланстың актив 
бөлімінің басында орналастырылатын болса, оның баптары өтімділіктеріне 
қарай кезекпен құрастырылады. Сонымен қатар кейбір баланста активтер 
мен міндеттемелер баланстың сол жағында көрсетіліп (орналастырылып), 
оң жағында тек қана кәсіпорынның меншікті капиталы көрсетіледі. 
Баланстың мұндай түріне мына теңдік негізделген:

актив - міндеттеме = меншікті капитал
83000000,0 - 24000000,0 = 59000000,0

Бұл теңдік бухгалтерлік баланста үйым иесінің меншігін көрсетуге 
негізделген. Жоғарыдағы мысалымызға сэйкес баланстың бұл түрін
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fct|nu іыратын болсақ, баланс кестесінің екі жағы да 59000,0 мың теңгеге 
It II гмілиды.

3.2. Бухгалтерлік баланс қүрылымы

Оухгалтерлік баланс өзінің жасалу уакытына (мерзіміне) жэне 
dii іжінылу барысына қарай әр түрлі болып келеді. Кәсіпорынның жаңадан
• ціыііган уақытында жасалынған бухгалтерлік балансы кіріспе баланс деп 
ім іицы. Кіріспе баланста үйымның кызметін бастар алдындағы жарғылық 
і щиіаим көрсетіледі. Бұл баланстағы негізгі көрсеткіштер кэсіпорын
..... рімің, яғни күрылтайшыларының, акционерлерінің осы уйымды
і ііиііцан құру (ашу) уақытындағы ақшалай немесе заттай салымдарынан 
і у рады. Сондықтан көп жағдайда кіріспе баланста кәсіпорынның меншікгі 
і >ііім силы мен актнвтері тең болуы ықтнмал.

актив = меншікті капитал
Ііүл теңдік егер кэсіпорын қүрылуы барысында ешкандай жеке немесе 

11и і111.| тұлғалардың алдында міндетті, яғни қарыз болмаған жағдайда тура 
іпиіып есептеледі.

Үйымның бухгалтерлік балансы ілгеріде айтылғандай белгілі бір 
s пкмтқа, ягни айдың, тоқсанның немесе жылдың басына жасалынады. 
і >і і.н ан сэйкес кәсіпорынның өз қызметі барысында әрбір белгіленген есеп 
ііоретін уақыттағы (айдың, тоқсанның немесе жылдың басына) 
курастырылған балансы агымдагы бухгалтерлік баланс болып есептеледі.

Кәсіпорынның жойылу балансы осы ұйым өз қызметін тоқтатар кезде, 
шратылатын уақытта жасалады. Осы аталған жойылу балансының өзі әр 
іурге бөлінеді. Жойылу балансын еліміздегі бухгалтерлік есеп және аудит 
мамандарын даярлауда көп еңбек сіңіріп жүрген белгілі ғалым Әбдіғали
• ібдіманапов өзінің «Бухгалтерлік есеп теориясы және принциптері» атты 
і ңбегінде екі түрге бөледі және оның бірі үйымның жабылуына 
байланысты, ал екіншісі үйымның жабылғандығын корытындылау үшін 
курастырылады деп жазған болатын. Сонымен катар Ресей ғалымдары 
II.Л. Крятова мен Х.Х. Әргашев өздерінің «Бухгалтерлік есеп теориясы 
/кале негіздері» атты еңбегінде жойылу балансы үш кезеңнен түрады және 
оііың біріншісі кәсіпорынның жабылуы алдында, екіншісі жабылуы 
Гшрысында, ал үшіншісі осы кәсіпорын жұмысын тоқтатканнан кейін 
жасалынады деп атап өткен. Жалпы, бүл айтылғандарды талдай отырып, 
.тторлардың бірінің айтқаны дүрыс, ал екіншісінікі қате деп қарауға 
Гюлмайды. Бұдан шығатын қорытынды жоғарыда аты аталған авторлардың 
қай қайсының да пікірлері дұрыс деуге болады. Себебі кәсіпорынның 
жойылу балансының саны, яғни оның жасалыну кезеңдері ұйымның 
іаратылуына кететін уақытпен тікелей байланысты. Егер кэсіпорынның 
іаратылуы, яғни жабылуы үзақ уакыгка созылатын болса, жойылу
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баланстарының саны да соған сәйкес және кажеттілігіне қарай арта түсуі 
мүмкін.

3.3. Бухгалтерлік баланстыц шаруашылық 
операцияларымен байланыстылығы

Кез келген кәсіпорынның мақсаты - пайда табу десек қателеспейміз. 
Ал пайда табу үшін кәсіпорында күнделікті жұмыс істеліп, қызмет 
атқарылып отыратындығы белгілі. Осы орындалатын жүмыстар мен 
аткарылатын қызметтердің, яғни операциялардың орындалуы 
кэсіпорынның бухгалтерлік балансының баптарына тікелей эсер етеді. 
Нақтырақ айтатын болсақ, ұйымдағы әрбір орындалатын операцияға 
сэйкес баланс баптарындағы сома өзгеріске үшырап отырады. Бірақ 
бухгалтерлік баланстың актив және пассив баптарының теңдігі әрдайым 
сақталады. Сонымен қатар кәсіпорында эрбір орындалған операциядан 
кейін жаңадан баланс жасалмайтындығы белгілі және ол мүмкін емес. 
Себебі үйымда бір күннің өзінде бірнеше жүздеген операциялардын 
орындалуы мүмкін. Тіпті эрбір операция түгіл, күн сайын кәсіпорынның 
бухгалтерлік балансын жасап түру үлкен күшті, көп уақытты қажет етеді. 
Сонымен қатар балансты күнделікті немесе әрбір орындалган операциядан 
кейін жасап отыру тиімсіз жэне қажет те емес. Міне осы себептен 
кәсіпорынның бухгалтерлік балансы белгілі бір уақытқа, яғни есеп беретін 
кезеңге карай (ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын) жасалып отырады. 
Жалпы бухгалтерлік есепте шаруашьшық операцияларын баланс 
баптарының сомасына эсер етуіне қарай төрт түрге бөледі.

Біріиші түріне жатқызылатын шаруашылық операциялары 
бухгаптерлік баланстыц тек қана актив бөліміне эсер етеді. Бұл жағдайда 
актив бөліміндегі бір бап кандай да бір сомаға азайса, екінші бір бап тура 
сол сомаға артып отырады. Ал активтің жалпы сомасы мен баланстыц 
жиынтық сомасы ешқандай өзгермейді.

Мысалы, кәсіпорьшның банктегі есеп айырысу шотынан жүмысшы- 
қызметкерлерге еңбекақы төлеу ушін кассаға 500 (бес жүз) мың теңге 
алынды.

Бүл жағдайда есеп айырысу шоты бабындағы сома 500 (бес жүз) мың 
теңгеге азайса, касса деп аталатын баптың сомасы 500 (бес жуз) мың 
теңгеге артады. Баланстыц активі мен пассиві арасындағы тендік 
өзгермейді.

Екінші түріне жатқызылатын шаруашылық операциялары 
бухгалтерлік баланстыц тек қана пассив бөліміне эсер етеді. Актив 
бөлімінде өзгеріс болмайды. Бүл жагдайда пассив бөліміндегі бір бап 
кандай да бір сомаға азайып, екінші бал тура сондай сомага артады. Ал
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мііі I іпітің жалпы сомасы мен баланстың сомасы ешқандай өзгеріске 
I іш.іримайды.

Мысалы, ұйым өзінің жабдықтаушы мердігерлердің алдындағы 700 
і м<<іі жүз) мың теңге қарызын банк мекемесінен алынған несие арқылы 
іиіііілрды делік.

І»үл уақытта кәсіпорынның бухгалтерлік балансындағы 
і и ии.іқтаушы-мердігерлермен есеп айырысу деп аталатын бабындағы 
• ммл 700 (жеті жүз) мың теңгеге азайып, ал банк несиесі бабындағы сома 
/1)0 (жеті жүз) мың теңгеге артады. Ал баланстың активі мен пассиві 
і|ни і.індағы теңдік өзгермейді.

Үиіінші түріне жатқызылатын операциялардың жоғарыда аталған екі 
іурдон айырмашылығы, бұл операциялар барысында баланстың активі мен 
ішссиві бірдей сомаға артады. Яғни бұл жағдайда операция эсерінен 
іщіцшстың актив бөліміндегі бір баптың сомасы кандай да сомаға көбейсе, 
пассив бөліміндегі баптың да сомасы осындай сомаға артады.

Мысалы, жабдықтаушы-мердігерлерден кәсіпорынға 200 (екі жүз) 
ммң тецгенің материалдары келіп түсті.

Бұл уакытта үйымның бухгалтерлік балансындағы жабдықтаушы 
ісрдігерлермен есеп айырысу деп аталатын бабындағы сома жэне 

мшериалдар деп аталатын бабындағы сома бір уақытта 200 (екі жүз) мың 
ісцгеге көбейеді. Яғни кәсіпорынның материалдарының артуына сәйкес 
ікибдықтаушыларға қарызы да көбейеді. Сонымен қатар 200 (екі жүз) мың 
ісцгеге баланстың сомасы да өсті.

Баланс баптарының сомасына эсер ететін шаруашьшық 
піісрацияларының төртінші түрі үшінші түріне жатқызылатын 
іиіерацияларға ұксас болып келеді. Б.ұл уақытта да баланстың актив жэне 
массив жағындағы баптары бір уақытта бірдей сомаға өзгереді. 
ДІіырмашылығы - үшінші түрге жататын операциялар барысында 
(ішіанстың жиынтық сомасы (актив жэне пассив бөлімдері) белгілі бір 
еомаға кебейсе (артса), төртінші түрге жататын операциялар әсерінен 
актив пен пассив бөлімдері, сондай-ақ баланстың жиынтық сомасы қандай 
да бір сомаға кемиді.

Мысалы, кэсіпорынның есеп айырысу шотынан бюджетке қосылған 
қүнға салынатын салық үшін 250 (екі жүз елу) мың теңге аударылды.

Осыған байланысты есеп айырысу шотындағы ақшалар жэне 
(иоджетпен есеп айырысу (қосылған қүнға салынатын салық үшін қарыз) 
деп аталатын баптардың сомалары бір уақытта 250 (екі жүз елу) мың 
юцгеге азаяды. Сонымен қатар баланстың сомасы да 250 (екі жүз елу) мың 
юңгеге кемиді.

Міне осы жоғарыда қарастырылған мысалдардан көріп 
отырғанымыздай кәсіпорындағы орындалған кез келген операцияларды 
осы төрт түрдің біріне жатқыза аламыз.

3.4. Студенттің білімін тексеруге арналган сұрақтар
1. Бухгалтерік бапаныстың рөлі мен маңызы неде?
2. Бухгалтерік балансты ісұру мен шаруашылық активтерді 

саралаудың арасындағы өзара байланыс?
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3. Бухгалтерлік баланс бөліктері бойынша актив пен пассии 
статьяларын таптаудың тәртібі?

4. Бухгалтерлік баланстың ақпарттық манызы және оның талдаулык 
касиеттері?

5. Шаруашылық операцияларының ықпалы бойынша баланс 
статьяларының өзгеру типтері туралы түсінік?

Тақырып 4. Екі жақты жазу және 
бухгалтерлік есеп шоттары

4.1. Бухгалтерлік есеп шоттары туралы түсінік

Есепті кезең ішінде кәсіпорындарда (Шаруашылық кәсіпорындарда) 
жүргізілетін шаруашылық операция санының көптігіне байланысты 
шаруашылық операцияларын тікелей бухгалтерлік баланста жазып отыру 
тиімсіз, әрі техникалық жағынан қиын жұмыс болып табылады. Оның 
үстіне шаруашылык қызметке басшылык жасау үшін шаруашылық 
ресурстары мен олардың қүралу көздерінің жағдайы туралы ғана дерек 
алып отыру жеткіліксіз. Бүларға қоса шаруашылык ресурстарының қым -  
куыт айналасында жүргізіліп жатқан барлық процестер туралы, осы 
процестердің нәтижелері туралы ақпаратта қажет. Осылар арқылы 
кэсігюрыны мен оның жекелеген бөліктерінің кызметтеріне баға беріледі.

Осы мақсатта бухгалтерлік есеп жекелеген амалдар пайдаланылып, I 
солар арқылы Шаруашылық операциялары көрініс табады. Бухгалтерлік I 
есеп эдістемесінің элементтері есеп шоттарын болып табылады. I 
Бухгалтерлік есеп есеп шотарының жүйесе сапалық бірыңғай белгідегі I 
ресурстардың, олардың көздері мен шаруашылык процестерінің I 
қозғалысын көрсетеді. Өздерінің атаулары мен нөмірлері (шифрлары) бар I 
есепшоттар жүйесінің ресми тізімі бухгалтерлік есеп шогтарының бас I 
жоспары деп аталады. Ол экономиканың барлық салаларындағы 1 
кэсіпорындарға (банктер мен бюджеттік үйымдардан басқа) арналған. I 
Солай бола түрса да бухгаптерлік есептің көптеген есеп шоттары 
кәсіпорындардың қаржы шаруашылык қызметтінің ерекшелектеріне қарай : 
оны пайдалану да мүмкін. Бұл жұмыс жоспарын есепке алуда бірінші 
бөлімдегі жекелеген есеп шоттардың мазмүның ашатын субшоттар I 
жүйесіне коса есеп шоттар жасап, қолдануды қажет етеді.

Қаржы ресурстарының әр түрінде болатын өзгерістерді тіркеу тиісті I 
есеп шотка олардың өсу (ұлғаю) немесе кему ауқымын түсіру жолымен I 
жүзеге асырылады. Бухгалтерлік есеп есеп шоттарының жүйесі I 
ресурстардың (активтердің), олардың көздері мен сапалық жағынан I 
бірыңғай белгідегі шаруашылық процестерінің қозғалысын білдіреді. I 
Соған қоса ресурстардың жэне олардың көздерінің түрлі топтары үшін, : 
сондай -  ақ шаруашылык процестерінің әр қилы деңгейлері үшін жеке есеп 
шоттары болады. Ол біркелкі белгі бойынша ресурстар мен олардың
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■.> i'п-рінің, шаруашылық процестірінің қозғалысын көрсетуге мүмкіндік

Сөйтіп, бухгалтерлік есеп есеп шоттарын енгізу жекеленген 
інпрупшылық операцияларын экономикалық жағынан топтастырудың, 
мпі|іуашылық ресурстарының (активтерінің) қозғалысы мен олардың 
■ урішу көздерінің өзгерісіне ағымды бақылау жасаудың, сондай - ақ есеп 
і \ ммсында барлық шаруашылык процестерінің өзара байланысын 
і ііі.ііітастырудың тәсілі болып табылады.

Сондықтан бухгалтерлік есептерді шаруашылық ресурстарының 
і >и дайы мен қозғалысын олардың қүрамына да, сондай -  ақ көздеріне де 
мгысты қысқа мерзімді жэне үздіксіз топтастырудың тәсілі деп 
!• ирастырған жөн. Топтастыру ресурстардың дұрыс пайдаланылуына 
оасшылық жасау, сондай -  ақ кәсіпорынның өз міндеттемелері үшін 
кііуаіікершілігінің қажеттілігінен туындаған.

Қысқа мерзімді есепті дұрыс үйымдастыру үшін шаруашылық 
мроцестерінің көрінісі мен шаруашылық ресурстарының қүрамындагы 
міісрістерді (байланыстырып) ұштастырып кәсіпорын қызметі процесінің 
іщрысына өзара сабактас сипаттама беру кажет. Бұған баланстың эрбір 
і ііпъясы үшін ашылатын, алайда олар балансқа қатыстылығына қарай бір 

Ырімен өзара байланысты, демек баланстык қортындылауға қосылатын 
> гсп шоттар жүйесін пайдалану жолымен қолжеткізуге болады. Осы 
иркылы баланста берілген есеп объектілерінің топтастыру бекітіледі. 
ІІІмидығында есеп шоттар топтарына сәйкес келетін баланс статьялары да 
Оолады, сонымен қатар бірнеше баланстық статьялар сәйкес келетін есеп 
іиоттар да болады.

Бухгалтерлік есеп шоттары жүйесінің мәнісі -  ол шаруашылық 
рссурстарының жекелеген эрбір түрінің немесе олардың көздерінің 
мпгалысын көрсетуге, ресурстардың эрбір түрінің кұрамы мен 
приаласуындағы өзгерістер туралы ақпарат алып тұруға және бухгалтерлік 
баланс жасауда қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызады. Мұндай бақылау 
бухгалтерлік есептің негізгі талаптарының бірі жэне оған есеп шоттар 
л үйесінің көмегімен қол жеткізіледі.

Әрбір бухгалтерлік есеп шотта ресурстардың жекелеген түрінің 
исмесе олардың қүралу көздерінің, сондай -  ақ шаруашылық процестерінің 
/ісекелеген түрінің қозғалысы көрсетіледі. Есеп шот атауы есепке алынатын 
объектігі байланысты рэсімделеді.

Мысалы, кәсіпорын кассасындағы тенгемен ақша каражаты 
қозгалысын есепке алу үшін «Кассадағы тенгемен акша қаражаты» есеп 
июты, ал тауарлар қозгалысы үшін -  «Тауарлар» есеп шоты ашылады және 
осылайша жалғаса береді.

Графикалық жагынан есеп шот карточкада, парақта, кітап 
марақтарында екі жақты таблица формасында кұрылады.
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Таблица (есеп шот) екі бөлікке бөлінеді. Есеп шоттың сол жаи 
(шартты түрде) «Дебет» деп, ал оң жағы «Кредит» деп аталады.

Есеп шоттыц екі жақтылығы қандай да бір шаруашылық ресурстарц 
түрлерінің немесе көздерінің ұлғаюы мен азаюын бөлек топтастырыи 
есепке алу қажетілігінен туған. Есеп шоттың бір жағы ұлгаюды жазупі, 
екінші жагы азаюды жазуға арналған, оның үстіне үлғаю да азаю да сияқп і 
есепке алынатын объектіге карай есеп шоттың дебетіне немесе кредитііи' 
жазылуы ықтимал. Сондықтан «Дебетті» кіріспен (түсумен), ал, 
«Кредитті» шығынмен (шығыспен) теңдестіруге болмайды. Бүп 
терминдердің есеп шоттар жактарының атауларынан басқа жэне тск 
шартты түрдегі, техникалық белгі болып табылады.

Есеп шот таблицасыньщ формасы есепке алынатын объектініи 
ерекшеліктеріне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Есеп шоттар таблицасыныи 
неғұрлым дәл реквизиттерді көрсетудің қарапайым формасы мынадаіі 
болады.

Кесте 2. Есепке алынатын объекті есеп шотта бейнелеу

Дебет ___________(шотатауы) ______  Кредит
уақыты Жазу№ Операция

мазмұны
Сома
(тенге)

уақ
ыты

Жазу Операция
мазмұны

Сома
(тенге)

Есеп шот таблицасына қандай да бір шаруашылык ресурстар түрініц 
немесе олардың көздерінің үлғаюы мен азаюы бойынша шаруашылық 
операциялары жазылады.

Белгілі бір кезеңдегі есеп шот дебеті немесе кредиті бойынша жазылу 
сомасының жиынтығы «Айналымдар» деп аталады. Есеп шот бойынша 
есептелінген калдык «Сальдо» деп аталады. Есеп кезеңнің басындағы 
(мысалы, айдың басындағы) ресурстың (активтердің) қандай да бір түрініц 
немесе оларды қүрайтын көздердің алғашқы жағдайын білдірегін сальдо 
(калдық) «Бастапқы сальдо» делінеді. Кезең соныңда (мысалы айдың] 
соныңда) бастапқы сальдоны, есеп шоттың осы кезеңдегі дебеті мен 
кредиті бойынша айналысын есепке алғандағы кезең үшін сальдо болады. 
Аталмыш есеп шоттың дебет бойынша жазулар сомасының (бастапқы 
сальдо мен айналымдардың) кредит бойынша жазулар сомасының 
артыктығын көрсететің сальдо «Дебеттік сальдо» деп аталады. Кредит) 
бойынша жазулар сомасыныц дебет бойынша жазулар сомасыныц 
артықтығын көрсететін сальдоны «Кредиттік сальдо» деп атайды.

Балансқа қатысы бойынша барлык есеп шоттар активті және пассивті 
болып табылады. Активті шоттар ресурстарының (активтерінің) қүрамын,| 
орналасуын жэне пайдаланылуын көрсетеді, пассивті шоттар осы
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I '\|ніардың (активтердің) құралу көздері мен мақсатты міндеттерін 
иі|» сгеді.

Актив жэне пассивті есепшоттардагы жазуға схема түрінде бейнелеп
(мірслік:

Ці-(П'і _______________________Активті есеп шот____________ Кредит
1 11 h i  1 кезең басындағы сальдо (калдық) 
1 1 ' K j

Үлгаю ( + ) Азаю (-)
'ІіЛкт айналымы (қыска мерзімді жазулар 
і■имитыгы) (Да)

Кредит айналымы (қысқа мерзімді 
жазулар жиынтыгы) (Ка)

I * cirri кезең соңындағы сальдо (қалдық) 
(Гц)
Ц*0ет Пассивті есеп шот Кредит

Азаю (-) Есепті кезең басындағы сальдо (қалдық)
(Бк)

Лзаю (-) Ұлгаю (+)
і г с і і  айналымы (қысқа мерзімді жазулар 
іміміітығы) (Да)

Кредит айналымы (кысқа мерзімді 
жазулар жиынтығы) (Ка)
Есепті кезең соңындагы сальдо (қалдық) 
(Сқ)

Схема 1. Есеп шоттар бойынша Т шоттар белгісі.

Кез -  келген есеп шотта ресурстардың белгілі бір түрінің соңгы 
калдығы (Ск) оның бастапқы ұлғаю жэне азаю қалдығынан (Бқ) туынды 
ниша болып табылады. Сөйтіп, бастапқы сальдо (Бқ), дебет айналымы 
(Да), кредит айналымы (Ка) және соңғы сальдо (Сқ) мына формулалармен 
Гіайланысты.

Активті есеп шоттар үшін: Бқ + Да -  Ка = Сқ
Пассивті есеп шоттар үшін : Бқ + Ка -  Да = Ск

Дебеттегі активті есеп шоттар шаруашылык ресурстаның ұлғаюын 
іудыратын операциялар, ал кредитте олардың азаюы көрсетіледі. Пассивті 
есеп шоттар, керісінше, кредитте ресурстардың қүралу көздерін ұлғайту 
жоніндегі операциялар, ал дебетте олардың азаюы көрсетіледі. Бүкіл 
активті есеп шоттар бойынша сальдо тек дебеттік болады, ал бүкіл 
пассивті есепшоттар бойынша кредиттік болады. Активті есеп шоттардағы 
сальдо кезеңнің соңы мен басында дебетте көрсетіліп, баланс активіне 
кошіріледі, ал пассивтегілер — кредитке көрсетіліп, баланс пассивіне 
(міндеттемелер немесе жеке меншік капитал бөлімдеріне жэне басқаларға) 
көшіріледі.
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4.2. Есеп шоттарға операцияларды екі рет жазу

Шаруашылық ресурстары, олардың көздері жэне операцияларі і 
бухгалттерлік есеп шоттарында үздіксіз, өзара байланыста әрі белгілі бір 
жүйеде көрсетіледі. Бүған эрбір шаруашылық операциясын шоттарға см 
рет жазу тәсілі арқылы қол жеткізіледі. Екі рет жазу шоттар арасындаі ы 
ақпараттар козғалысының бағытын көрсете отырып олардың өзаріі 
байланысын сипаттайды.

Есеп шоттар арасындағы байыланысты көрсете отырып екі рет жаі\ 
бухгалтерлік есеп шоттарының жалпы қүрылымын туғызады.

Бухгалтерлік екі рет жазу амалының мәнісі мынады: шаруашылык 
операциясы бірдей уақытта жэне өзара сабақтастырыла бір шоттың дебеіі 
мен келесі шоттың кредитіне бірдей сомада қатар жазылады. Шаруашылык 
операцияларының шоттарда екі ден көрсетілуі бухгалтерлік есепте екі рсі 
жазу деп аталады.

Жүргізілген шаруашылық операцияларынан туындаған баланстык 
өзгерістердің төрт үлгісіне немесе топтарына сэйкес операцияларды есеи 
шоттарға екі рет жазудың мынадай тэртібі белгіленген.

- баланстық өзгерістердің бірінші үлгісіндегі немесе тобындагы 
операция бір активті шоттың дебеті мен келесі активті шот кредитіно 
жазылады;

- екінші үлгідегі операция бір пассивті шоттыц дебеті мен келесі 
пассивті шот кредитіне жазылады;

- үшінші үлгідегі операция бір активті шоттың дебеті мен келесі 
пассивті шоттың кредитіне жазылады;

- төртінші үлгідегі операция пассивті шот дебеті мен активті шот 
кредитіне жазылады.

Есеп шоттарға екі рет жазу бухгалтерлік жазулардың дұрыстығын 
автоматты түрде тексерудегі, сондай -  ақ шаруашылық ресурстары мен 
олардың кұралу көдерін тексерудегі ағымдық бухгалтерлік есептің 
маңызды тэсілі.

Екі рет жазу амалының арқасында әрбір шаруашылық операциялары 
әртүрлі есеп шоттардың дебеті мен кредиті бойынша біркелкі сомада 
көрсетіліп, соның нэтижесінде олар бір — бірімен байланыстырылады. Есеп I 
шоттар арасында оларға шаруашылық операцияларынды екі рет жазу 
нәтижесінде пайда болған мүндай өзара байланыс есеп шоттардың қатынас 
жазулары деп аталады.

Әрбір есеп шот барлық есеп шотгармен емес, тек белгілі бір есеп 
шоттар топтарымен ғана қатынас қағаздасады.

Ең бірыңғай болып табылатын қарапайым шаруашылық операциялар I 
бір есеп шоттың дебетіне және келесінің кредитіне жазылады. Алайда, 
өмірде тек қарапайым ғана емес, сонымен бірге ресурстардың күрделі I 
кешенде өзгерістері операцияларымен де істес болуға тура келеді. Бірнеше
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"фгсктес қарапайым операцияларды біріктіретін операция күрделі деп 
мпітелінеді және ол жазуларды елеулі түрде қысқартуға мүмкіндік 
Лвреді.

Екі рет жазу дегеніміз шаруашылық операцияларды туғызған екі 
куСн.ілысты бірдей сомада бір шоттың дебеті мен келесі шоттың кредитінде 
Шрдей уақытта өзара байланыста көрсетудің тәсілі болып табылады.

4.3. Синтетикалық және аналитикалық есеп шоттары

Барлық есеп шоттар өздерінің масштабы, көлемі, есептік деректерінің 
гоптасуы бойынша негізгі екі түрге бөлінеді:

- біртекті кұралдарды (ресурстарды) және шаруашылық
ироцесстерін қорытындылаушы топтар аты мен есепке алуға арналған 
і іштетикалық есеп шоты (немесе бірінші реттегі шоттар);

- күралдар (ресурстар) мен шаруашылық процесстерін егжей -  
гогжейлі түп — түгел топтастыру мен есептеуге арналған аналитикалық 
пюттары (немесе екінші реттегі есеп шоттар);

Бүлардың қүрлымының негізіне олардың белгілі бір ситетикалык есеп 
шотқа қатыстылығы алынады.

Есеп шоттардың синтетикалық жэне аналитикалық болып бөлінуіне 
еойкес бухгалтерлік есеп кәсіпорынінің шаруашылык операцияларының 
қорытындыланған көрінісін беретін синтетикалык есепке және
косіпорынінің шаруашылық қызметінің бүкіл бөлікгерін немесе 
ілементтерін голык көрсететін анапитикалық есепке бөлінеді.

Синтетикалык есеп акшалай өлшемде жүргізіледі, ал аналитикалық 
есеп ақшалай өлшеммен катар натуралдық және еңбек өлшемдерін де 
найдаланады, яғни бірдей операциялар, мысалы тауар -  материалдық 
игіл іктердің козгалысы натуралдык жэне ақшалай өлшемдермен 
жазылады.

Синтетикалык және аналитикалық есеп -  бұл қатарлас жүретін 
есептің екі түрі. Бұлардың әрқайсысы бухгалтерлік есептің аяқталған 
ақпараттын тек мынадай айырмашылақпен — синтетикалык есеп оны 
корытындыланған түрде, ал аналитикалық есеп толық түрінде береді.

Аналитикалык есеп жүргізу қажеттілігі мынадан туындаған: 
синтетикалык есеп казіргідей күрделі нарыктық шаруашылық жағдайында 
кәсіпорын кызметіне барынша толық бақылау жасауға сенімді гүрде 
қамтамасыз ете алмайды. Мысалы, материалдық құралдардың 
(ресурстардың) жекелеген түрлерінің қозғалысына қорытынды бақылау 
жасап, тіркеу жұмысы әрбір нақты заттың қозғалысы мен жағдайы турапы 
пакты деректерді қажет етеді жэне т.б.

Жалпыға мэлім, шаруашылык құралдарының (ресурстарының) эрбір 
түрінің ондаған, жүздеген заттар түрлері болады. Мысалы,
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материалдардьщ саны мен қозғапысы есепке алынып отыратым 
«Материалдар» синтетикалык есеп шоты бойынша материалдардьщ эрбір 
түріне аналитикалық есеп талап етіледі, ал олардың саны кәсіпорылілі 
кейде ондап, жүздеп өлшенеді.

Сонымен бірге керісінше қажеттілікте туып жатады — аналитикалыі' 
есепке катарлас синтетикалық есеп керек болады, өйткені аналитикальн 
есеп шоттардың жүйесі өте толық болып келеді де, объективті түрдс 
қорытындылауды қажетсінеді.

Синтетикалык және аналитикалық есеп үшін ортақ нәрсе -  олар 
бірімен өзара байланысты және бір -  бірін бақылап отырады.

Синтетикалык есеп шот Аналитикалык есеп шот
(ақшалай өлшем ) (табиғи және ақшалай өлшемдер)

Схема 2. Синтетикалык жэне аналитикалык есеп шоттары

Синтетикалык есеп шоттарда шаруашылық ресурстары (қүралдары) 
мен олардың қозғалысы туралы қорытындыланған көрсеткіштер 
сақталады.

Аналитикалык есеп шоттар есептің тиісті объектілеріне толық, әрі 
егжей -  тегжейлі сипаттама береді.

Схема 3. Аналитикалык есеп шоттарының бейнеленуі

Өзіне қосымшаға аналитикалык есеп шоты бар синтетикалык есеп 
шотқа жазылатын барлық жазулар бірдей уакытта жэне катарлас тиісті 
аналитикалык есеп шоттарға да жазылады жэне керісінше, бірдей уақытта 
жэне катарлас синтетикалык есеп шотқа жазу жазылмай тұрып 
аналитикалык есеп шотка бірде - бір жазу жасалынбау керек.

Синтетикалык жэне аналитикалык есеп шоттар арасындағы өзара 
байланыс былайшы көрінеді:

- Синтетикалык есеп шотка түсірілетін әрбір жазу олар біріктіретін 
аналитикалык есеп шоттар тұсына жүргізіледі (дебетке немесе кредитке);
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■ Синтетикалық есеп шотқа операция жалпы сомамен жазылады, ал 
чмпіигіикалық есеп шотқа - тиісті жеке сомалармен жазылады, олар 
і ш.штығында жалпы соманы құрайды;

Синтетикалық есеп шоттың дебет бойынша айналымы дебеттер 
ііиыиымдары қамтыған аналитикалық есеп шоттардың жалпы
♦ ні.штығына тең, ал Бухгалтерлік есеп шоттың кредит бойынша айналымы 
ііііінііііикалық есеп шоттардың кредиттік айналымдарының жиынтығына
г*и;

Синтетикалық есеп шот сальдосы олар қамтыған аналитикалық
• і i n июттардың барлық сальдоларының жалпы жиынтығына тең;

4.4. Ағымдағы есеп шоттар деректерін қорытындылау

ІІІаруашылык қызметтің нәтижелерін тексеріп, тұтастай 
інируашылықтағы және оның белгілі бір бөліктеріндегі қаржылық 
і урактылык дэрежесін анықтау үшін жэне белгілі бір календарлық 
ммоңдегі қаржы ресурстарының жағдайы мен белгілі бір экономикалық 
іиімділік туралы жинақталған экономикалық ақпарат беру үшін қысқа 
мсрчімді бухгалтерлік есеп деректерін қорытындылап отыру қажет. 
Корытындылау, немесе қысқа мерзімді есеп деректерінің мэліметі 
і үргізілген есептік жазуларды салыстырып, өзара бақылау жасауға 
мүмкіндік береді.

Қысқа мерзімді бақылау тәсілдері мен амалдары эртүрлі. Олар 
Оухгалтерлік есептің ұйымдастырылуымен шарттас.

Дналитикалык және синтетикалык есептің жазуларының дүрыстығы 
мси олардың өзара байланысын бақылаудың неғүрлым кең тараған 
іімилдарының бірі белгілі бір есептік кезеңге, әдетте бір айға арналған 
ііііналым тізімін жасау болып табылады.

Синтетикалық есеп бойынша айналым тізімінің мазмүнын 
карастырып көрелік.

Кесте 3. Синтетикалык есеп бойынша айналым тізімінің мазмүнын
I icon ш о т атау л ар ы Е с еп т і ке зең  

б ас ы н д а ғы  са л ь д о  
(Бқ)

Е сеп ті к езең д ег і 
ай н а л ы м д а р  (Д а , 
К а)

Е с е п т і кезең  
со ң ы н д а ғы  сальд о  

іСк)____________
Д - т К - т Д - т К - т Д - т К - т

1 Іогізгі құралдар 50 000 - 36 000 - 86 000
Материалдар 20 000 - 14 000 - 34 000
Лайын өнімдер 30 000 - - 3000 27 000
Ііанктегі есеп айырысу 
ссеп шотындағы қолма- 
қол ақша

12 000 - 3000 14 000 1000 -

Жарияланған капитал - 74 000 - 41 000 - 115000
Бөлінген табыс 
(отілмеген зиян)

- 8000 5000 - 3000

Ьанктер несиелері - 18 000 8000 9000 - 19 000
Жабдықтаушылармен 
жэне мердігерлермен 
осеп айырысу

- 12 00 1000 - - 11 000

ІіАРЛЫҒЫ: 112000 112000 67000 67000 148000 148000
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Синтетикалық есеп есеп шоты бойынша айналым тізімі -  есеп шоттар 
бойынша барлық жазулардың деректерін корытындылау үшін; осы 
жазуларды бақылап, тексеру ушін; соңғы сальдоны шығарып, есеп 
шоттармен баланс арасындағы өзара байланысты анықтау үшін жасалады.

Айналым тізімі бухгалтерлік есеп шотының есепті кезең басы мем 
соңындағы сальдосы жэне есепті кезең ішінде әрбір есепшот дебеті мен 
кредит бойынша жиынтығы түсіріледі.

Айналым тізімінің жиынтығынан көріп тұратындай, үш пар тең сома 
пайда болады.

Мұндай тендестік есеп шоттардағы жазулардың дұрыстығыныц 
дәлелі.

Кезеңнің басындагы дебет пен кредит бойынша сальдо жиынтыгы 
өзара тең (112000 жэне 112000): Бұл есепті кезең басындағы баланстың 
активі мен пассивті жиынтығының теңдігінен туған. Есепті кезеңдегі 
айналымдардың дебіті мен кредиті бойынша теңдігі (67000=67000) екі рет I 
жазу әдісінен туған, өйткені барлық операциялар бір есеп шоттың 
дебетіне, екіншісінің кредитіне жазылған. Кезеңнің соңындағы сальдо 
жиынтыктарының теңдігі (Сқ) осы уақыттағы байланыс активі мен пассиві 
жиынтықтарының теңдігімен шарттас.

Егер дебет пен кредит бойынша айналымдар теңдігі шықпаса, онда j 
жазулардан қате кеткені.

Мұндай қателіктер аналитикалық есепті синтетикалық есеппен I 
салыстыру кезінде, барлық ресурстарды (активтер) түгендеу 
(инвентаризациялау) кезінде жэне материалдық жауапты адамдарды 
тексеру кезінде шығады. Синтетикалық есепшот бойынша айналым тізімі j 
шахматтык формада да жасалуы ықтимал, онда ол сальдо мен есепшот 
айналымын ғана емес, сонымен бірге олардың қатынас қагаздарын да 
көрсетеді. Ол шаруашылық операцияларының шаруашылык ресурстары 
мен олардың көздеріндегі өзгерістермен өзара байланыста топтасыруды 
қамамасыз етеді.

Аналитикалық есеп есепшоты бойынша айналымдар тізімдері де осы 
тәртіппен жасалады жэне синтетикалық есеп шоттарына сәйкес келуге 
тиіс.

Ол үшін айналым тізімінің жиынтыгын синтетикалық есепшоттар 
бойынша жиынтыктармен салыстыру қажет.

Синтетикалық жэне аналитикалық есептердің көрсеткіштерін 
айналым тізімдерін жасау жолымен өзара салыстыру бухгалтерлік есеп 
шоттарына жазудың дүрыс жүргізілуін бақылауға мүмкіндік береді.

Шахмат түрде жазу принципі қазіргі заман есебінде кеңінен 
пайдаланылады. Оның мәнісі -  бір сомамен жазу бір есеп шоттың дебетіне 
және кредитіне жазылады. Көлденен орналасқан есеп шот оның дебетін, 
ал тік оналасқаны -  кредитін белгілейді.
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Шахмат айналым тізімінің формасы өз мысалымыз деректерімен 
11 11 ipin көрелік.

Кесте 4. Шахматтык айналым тізімінің мазмұны
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Імк ш ііқ ы  с а л ь д о 112000 7 4 0 0 0 800 0 18000 12000

1 It'll in  қү р алд ар 50000 3 6 0 0 0 3 6 0 0 0 8 6000

' Inісриш ідар 2 0000 5000 9 000 14000 3 4 0 0 0

(illll.lll о н ім 3 0000 2 7 0 0 0
Іп іц к іік  есеп 
і і іо іы н д а г ы  
н н ім іі қол ақ ш а

12000 300 0 3 0 0 0 1000

•Іч ір и я л ан ган  
і> притом

ІиіЛІНген т а б ы с  

(о г іл м с г е н
ІІІІ.ІІ ы н )

5 000 500 0

І.шіктер
т ч ііс л е р і

800 0 8000

І ч іо д ы қ г а у ш ы л  
ир МСІІ
м іір д іг е р л е р м е н

ю о о 1000 -

1' р с д и т  б о й ы н ш а  
ііііііал ы м 300 0 1400 0 4  ЮОО 9 000 6 7 0 0 0

( 'о ң г ы  с а л ь д о  
( м иссии)

115000 3 000 19000 11000 " 148000

Есеп жұымстарын орындау процесі барысында операцияларды 
і іштетикалық жэне аналитикалық есеп шоттарға жазу кезінде, 
/ыіындықтарды есептеу кезінде, сальдоны шығарып, деректерді есеп 
Ііюттардан айналым тізімдеріне көшіру кезінде және сол айналым 
і і іімдерінің өздерінде қате кетуі мүмкін.

Қатені жылдам табудың практикалық маңызы өте зор. Әдетте қатені 
жүйелілікпен іздестіруде «айналма жол» эдісі қолданылады, яғни есептеу 
/нумысының соңгы бөлігі бірінші бақыланылады. Есеп жұмысының 
г.іжірибесінде бухгалтерлік жазулардағы қатені түзету үшін эртүрлі 
госілдер пайдаланылады. Солардың негұрлым кең таралғандары: 
корректуралық тәсіл, косымша жазу, қарапайым сторно, қызыл сторно.

Корректуралық тәсілдің мәнісі -  қате сома көлденең сызықпен 
сызылады да (сызылған сөзді не цифрды оқитындай болу үшін), оның 
устінен дүрыс жазылады. Түзетілген қагеге түзеткен адам қол койып
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түсінік беруге тиіс. Қатені түзетудің бүл тэсілі екі рет жазу тәртібі 
бұзылмайтын жерде қолдануға болады.

Егер есеп шоттардың қатынас қагаздары дүрыс болып, бірак дебеттеу 
мен кредиттеу қажетті сомадан кем жүргізілген болса, онда бухгалтерлік 
жазулардағы қатені түзетуге қосымша жазу жүргізіледі.

Егер қате жазу қатынас қағазды есеп шоттарды қозғайтын болса, 
ондай жағдайда қарапайым сторно жүргізіледі. («Сторно», «Шығару», 
«Кейін», дегенді білдіреді). Сторндаудың мәнісі мынадай: катынас қағазды 
есеп шоттарға қатысы бар жазуларда қате кетсе, сол есепшоттың қарама- 
қарсы жағына қате жазуды теріске шығаратын керісінше жазу жазылады.

Қызыл сторно дегеніміз-қатынас қағазды есеп шоттар бойынша қате 
жазу кезінде түзету жазулары кате жазу жазылған жакка жазылады. Түзету 
жазулары кызыл сиямен жазылады. Одан соң қызыл сиямен жазылған 
сома (қызыл сторно) есеп шот жиынтығын шыгарған кезде әдіттегідей 
қосылмайды, шығып қалады.

Қатені резинкамен өшіру, тазалау, цифрларды үстінен түзету 
жолдарымен түзетуге тиым салады.

4.5. Студенттің білімін тексеруге арналған сүрақгар

1. Бухгалтерлік есеп шогтары дегеніміз не?
2. Бухгалтерлік есеп шот неге дебет пен кредитке бөлінеді?
3. Активті есеп шотарына нелер есепке алынады?
4. Пасивті есеп шотарына нелер есепке алынады?
5. Екі рет жазу дегеніміз не?
6. Екі рет жазудың бақылаушылық маңызы неде?
7. Барлық есеп шоттардың дебеті мен кредиті бойынша 

айналымдардың сомасы неге тең болуға тиіс?
8. Синтетикалық есеп шоттардың міндеттері?

і
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Тақырып 5. Есепті кезең және қаржылық 
есептілікті дайындау

5.1. Қүжаттар үғымы мен түсінігі

Бухгалтерлік есеп катаң түрде күжатты болып табылады.
I ужаттардың араласуы эрбір шаруашылық операция есепте көрсетілген 
илие дәлелдік күшке ие болады. Сондықтанда құжаттандыру
іі.ісіпорынның жұмысы туралы деректердің объективтілігін қамтамасыз 
і іетін бухгалтелік есеп әдістемесінің кұрамдас бөлігі ретінде 
ырастырылады. Қүжаттарсыз бухгалтерлік есеп те болуға тиіс емес.

Бухгалтерлік есепті жазуларға тиісті деңгейде толтырылған 
і.ілелдеуші-айғақтық қүжаттар негізі болады. Оларды толтыру тәртібін 

мсіпорындардың бухгалтерлік есебіне қүжаттар мен жазулар туралы 
стандарт (аудит бойынша стандарттар) белгілейді.

а. Құжаттарды саралау. Бухгалтерлік құжаттар: міндеттері,
юлтырылған жері, мазмұны, деректер көлемі, пайдаланылу тәртібі сияқты 
(іірқатар белгілері бойынша сараланады.

Осылардың міндеттеріне қарай қүжаттар нүскаушы, орындаушы 
(ііқтаушы), бухгалтерлік толтыру және құрыстырылған болып бөлінеді, 
<ісы соңғысына нұсқаушы, орындаушы және бухгалтерлік толтыру 
Гііріктіріледі немес қүжаттардың алдыңғы екі түрі біріктіріледі.

Қүжатар көлемі (ауқымы) жагынан бастапқы және күрама болып 
Оолінеді.

Бастапқы қүжаттар-шаруашылық операцияларын басталар алдында 
іолтыратын жэне одан кейінгі бүкіл есеп жазбаларының негізгін қүрайтын 
қүжаттар. Оған жататындар:

- кассадағы қолма -  қол ақшаның қозғалысын көрсететін кассалық 
кіріс-шығыс ордерлері;

- игіліктердің түрған орындары бойынша айналысын көрсететін кіріс 
шығыс накладнойлары;

- келіп түскен тауарлар мен материалдардың және сатылған дайын 
онімдердің счет-фактуралары т.б.

Қүрама құжатар дегеніміз -  бұрындары толтырылған бастапқы 
күжаттар негізінде жасалынатын қүжаттар. Бастапқы қүжаттарды қүрамаға 
топтастыру біртекті топтар бойынша жүзеге асырылады. Құрама 
кужаттарга бірінші кезекте материалдық жауапты адам жасаған есептің 
барлық түрлері жатады, мысалы, кассалық, материалдық, тауарлық және 
г.б. есептер. Қүрама қүжаттар алу кезінде бастапқы қүжаттардың 
жүйеленуі, қүжаттар айналысының жетілдірілуі жүзеге асады.

Құрама қүжаттарға бастапқы кұжаттар коса тіркеліп, оларга тиісті 
жазулар түсірілгенде ғана олар жарамды деп танылады.
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Өзінің экономикалық мазмұнына қарай кұжаттар: кассалық (кассалык 
есеп беру), банктік, есеп айырысу, материалдық (материалдық жауапты 
адамның есеп беруі), еңбек пен еңбек ақыны есепке алу топтарынн 
бөлінеді.

Құжаттандыруды оңтайландыруда оны үйлестіру мен стандарттаудыц 
маңызы зор.

б. Қүжаттарды цүру, тексеру және өцдеу. Бастапқы қүжаттауды 
негізінен бухгалтерлік есеп қызметкерлері емес, оперативті қызметкерлер 
жүргізеді. Құжаттардағы деректердің дүрыстыгына, сондай-ақ құжаттыц 
қатесіз толтырылуына сол кұжатқа қол қойған лауазымды адамдар жауаи 
береді.

Оперативті қызметкерлерден қүжаттарды бухгалтерия қабылдайды. 
Кәсіпорынның бас бухгалтер! қүжаттар айналысын белгілейді: Онда 
құжаттың толтырьтлу (жасау) сәтінен бастап әр қүжаттың пайда болған 
жері мен уақытынан оның архивке тапсырылуына дейінгі тәртібі, 
кұжатардың әр цехтан, учаскеден, бөлімдерден өту кестесі, эрбір 
қызметкерлердің белгіленген катаң мерзім ішінде орындауга тиісті міндеті 
нақты белгіленеді.

Бухгалтерияда кұжаттарды өңдеудің мынадай кезеңдері болады: 
кабылдау, тексеру, топтастыру және бухгалтерлік толтыру.

Құжаттарды қабылдау кезінде бухгалтерия қүрама қүжаттың (есептің, 
ресстрдің) қоса тіркелген бастапқы құжаттармен сәйкестілігін анықтайды.

Тапсыруға экелінген құжаттар операцияның заңдылық түлғасынан да, 
сондай-ак, формасы түрғысынанда қүжаттың дұрыс толтырылуы жагынан 
да және арифметикалық есептелуі жагынан да тексеріліп, содан кейін гана 
есепке қабылданады.

Тексеріс кезінде жасалған шаруашылық операцияларының қүықтық 
жақтары қүжаттар бойынша бақыланып, олардың Қазақстан 
Республикасының колданылып жүрген заңдарын, келісімшарттарды, 
нұсқауларды, бұйрықтарды жэне бүзбауы қадагаланады. Шаруашылық 
операциялары бойынша жасалған кұжатар ақша каражаттарын, тауар- 
материалдар қорларын және басқа да активтерді қабылдау, кіріске алу, 
сақтау мен жұмсау қолданылып жүрген заңдар мен белгіленген тәртіпке 
сэйкеспеген жағдайда бухгалтерия оларды қабылдамайды және 
толтырмайды.

Қүжаттардың дұрыс толтырылуын тексеруге -  реквизиттердің толық 
толтырылуы, тиісті қолдаң қойылуы, техникалық толтырудың дұрыстыгы, 
қаталердің түзетілу тәртібінің сақталуы жэне т.б. жатады.

Құжаттардың арифметикалық дұрыстығын тексеруге — багалаудың 
жиынтығын (косындысын) санаудың дүрыстығын мұқиат қайыра санау 
жатады.

Операциялар тек натуралды өлшемдерде гана есепке алынған 
қүжаттар оларды ақшалай өлшеуге санайды. Қосалқы тауарлар мен
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Кві*’|ітпідар қорларын өз ішінде ауыстыру операциялары бойынша
іц «.... іерияға қатарлас тапсырылған материалдық жауапты адамдардын
Ьгіыппіры да қоса тексеріледі (біреуінікі кіріс, екіншісінікі шығыс). 
ІИміі ігсрияға құжаттар қатарлас түскен жағдайда көп ретте қарсы 
|ии t-pic жургізіледі.

Ксіібір қүжаттарды (материалдық жауапты адамдардың есебі) 
»• і ' > ічіі, бекіткеннен кейін оларды бухгалтерлік өңдеу жүргізіледі. Оның 
імі і .нм қүжаттарды одан арғы жазбаларға дайындау.

I сксерілген күжатар жүргізілген операциялардың біртекті белгілері 
Цпііі.ініпа тапсырылады. Кассадағы қолма — қол ақшаның айналысын
...........ысын) көрсететін құжаттар бір топқа; қосалқы материалдар
трішрының қозғалысы материалдық жауапты адамдардың тобына;

мысшылармен және қызметшілермен жалақы бойынша есеп айырысу 
, ііііішйге; банктер көшірмелері төртінші топқа және т.б. топтастырылады.

Қүжаттарды өндірудегі неғүрлым күрделі жүмыстарының бірі есеп
и.....up қатынас қағаздары. Мұндағы сәл жансақтық бухгалтерлік еспте
ІІІііруашылықоперацияларын теріс көрсетуге соқтырады.

Қатынас қағазды есеп шоттар (немесе баға қосу) тікелей қүжаттың 
ніиіде көрсетіледі. Осы мақсат үшін қүжатта арнаулы орын қалдырылған.
I ужаттарға баға кесу өзінің сыртқы көрінісін есеп формуласы түрінде 
ыііыды, олар 3 тарауда айтылған (Бухгалтерлік есеп есепшоттары жэне 
мі ічіеп жазу).

Бастапқы құжатарды өңдеу бухгалтерлік статьяларды құрумен 
ііііһ галады немесе оларды көбінесе желілеу деп атайды.

Қатынас қағазды есеп шоттар бойынша бухгалтерлік статьяларды 
і у/каттарға баға кесу дейді. Олар қарапайым және күрделі болады. 
I прапайым -  тек екі есеп шотка қатынас қағаз берілетін статья: бірі — дебет 
іиійынша да, екіншісі кредит бойынша.

Күрделі статья -  бірдей уакытта екіден астам есеп шоттарға қатынас 
іыпіз береді жэне оның үстіне бірі дебет болса, бірнеше есеп шот кредит 
Гмиіып келеді немесе керісінше.

Өңдеуден өткен жэне бухгалтерлік жазбапар үшін пайдаланылған 
кужаттар бүған кейін кәсіпорындар мен шаруашылык кэсіпорындарының 
(үііымдарының) бухгалтерлік есебіндегі қүжаттар мен жазбалар туралы 
нормантивтік актіде белгіленген тэртіпке сай сақталады.

Құжаттар арнулы архивтерде -  кысқа мерзімді және тұрақты 
.ірхивтерде сақталады. Бухгалтерия бөліміндегі кыска мерзімді архивте 
кысқа мерзімді жолдың күжаттары сақталады, өйткені оларды бухгалтерия 
кызметкерлері жиі пайдаланады. Арнаулы түрде жабдықгалған түрақты 
архивте қүжаттар хронологиялык тэртіп пен тиісті түрлері бойынша 
іақталады, сондай-ак бас бухгалтердің немесе соған теңестірілген 
идамның жауап кершілігімен өткен жылдар есебі сақтапады.
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Бухгалтерлік (қысқа мерзімді) архивтегі (қүжатты) осы кәсіпорыниыи 
құрылымдық өзге бөлімшелеріне беру тек бас бухгалтердің рұксаты 
бойынша ғана жүргізіледі.

Қүжаттарды бухгалтерлік архивте сақтаудың мерзімін, сондай -  аЦІ 
бұларды сол белгіленген мерзім өткеннен кейін кәсіпорынныи 
(кәсіпорынның) жалпы (тұрақты) архивіне тапсыру тэртібі қолданылыи 
жүрген нормантивтік актілерге сәйкес жүзеге асырылады.

в. Инвентаризация (тугендеу). Шаруашылық операцияларын дұрьк 
құжаттандыру инвентаризациялауға тікелей байланысты. Инвентаризации 
кәсіпорын мүліктері мен материалдарының және ақша каражаттарыныа. 
есеп айырысу жұмыстарының түгелдігі мен дұрыстығын натуралды түрдс 
және есептерді салыстыру арқылы тексеріп, анықтайды.

Инвентаризация арқылы белгілі бір уақыт ішінде игіліктердіп 
түгелдігі, олардың дүрыс сақталынуы, қойма шаруашылығының жағдайы 
тексеріліп, анықталады.

Инвентаризация жүргізу тәртібін ҚР Қаржы министрлігі бекіткеи 
«инвентаризациялау жөніндегі негізгі ережелер» белгілейді. Кэсіпорын 
активтерін тексеру аукымының дәрежесіне қарай инвентаризация толык 
жэне ішінара болып бөлінеді. Толық инвентаризация кәсіпорынныц 
барлық активтерін күрделі тексеруді көздейді жэне ол әдетте жылдық 
қаржылық есеп беруді кұру алдында жүргізіледі.

Инвентаризация жүргізу үшін кәсіпорын қызметкерлерінің бас 
бухгалтерді міндетті түрде қатыстыра отырып комиссия қүрылады. Ол 
комиссияны кәсіпорынның басшысы немесе оның орынбасары басқарады. 
Комиссия қүрамы кәсіпорын бүйрығымен жария етіледі және онда 
инвентаризация жүргізудің тәртібі мен басталатын, аяқталатын мерзімі 
көрсетіледі.

Кәсіпорынның барлық активтері бойынша (негізгі қүралдар, тауар- 
материалдар игіліктері жэне материалдық емес активтер) инвентаризация 
нәтижелерін анықтау үшін бухгалтерия тиісті салыстыру ведомостерін 
жасайды. Оның жобалық формасы мынадай. Салыстыру ведомосі есепті 
деректерден ауытқыған игіліктерге ғана жасалады.

Инвентаризациялық комиссия салыстыру ведомосінің дұрыс 
жасалуын тексереді жэне игіліктердің кем шығуына жэне жоғалуына себеп 
болған жағдайлар мен кінэлілер туралы өздерінің қорытындыларын, 
шешімдері мен деректерін хаттамада көрсетеді. Инвентаризация 
комиссиясының хаттамасын кәсіпорын басшысы бекітеді.

Түгендеу мен басқа да тексерістер кезінде анықталган шынайы 
қалдыктар мен бухгалтерлік есеп деректерінің арасындағы айырмашылық 
бухгалтерлік есептің №24 «шаруашылық кызметті үйымдастыру» 
нормантивті және заңдылық стандарттарында белгіленген тэртіп бойынша 
ретке келтіріледі.
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I
5.2. Қаржылық есеп үсынудың негіздері

it, Қиржыльщ есепттің қурамы мен элементтері. Жылдам шешім 
»«.иішдудың негізі-толық және маңызды ақпаратпен камтамасыз ету 

I (Ь"іын габылады. Бұған есепке алу мен есеп беру арқылы қол жеткізіледі.
I .ecu беру дегеніміз-меншіктің барлық түріндегі кэсіпорындардың 

і Л11' I Шаруашылык қызметін жэне ұйымдық -  құқықтық мәртебесін 
*ииі иді түрде сипаттайтын жиынтық көрсеткіштер жүйесі.

І.ерілетін есептің деректеріне жабдықтаушылар, бәсекелестер, казіргі 
I *ыіг колешектегі инвесторлар. Қызметкерлер сондай-ақ министрліктер, 

m шмостволар, қалың көпшілік мүдделі. Қаржылық есепте инвестициялық 
ищ іп үсынуға және несие беру жөнінде шешім қабылдауға, болашақтағы 
н 111.і лгынын бағалауға, кэсіпорындардың ресурстары мен міндеттемелерін 
tmne оиың басшы органдарының қызметін сараптауға қажетті ақпарат 
і инікталады.

Үкімет пен оның органдары берілген есеп ақпаратын сол кәсіпорынға 
мімсты экономикалық саясат пен салық шараларын белгілеу үшін 
іііііідаланады. Оларға сондай-ақ кәсіпорынілер қызметін ретке келтіріп,
• іиіі.іқ салу саясатын жүзеге асыру үшін жэне табыстарды кіріске алу мен 
ір шіуан статистикалық деректердің негізі үшін мәліметтер керек.

ҚР президентінің 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Заңына № 2732 
Ііухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» жарлығына сәйкес:

1. Бухгалтерлік баланстан, №1 үлгіде;
2. табыс және шығыстары туралы есептен, №2 үлгіде;
3. Акша каражаттарының қозғалысы туралы есептен түрады, №3 

улгіде;
4. Капитал өзгерістері туралы есептен, №4 үлгіде
Сондай-ақ осыларға тіркелген түсініктеме хаттардан жэне басқа да 

косымша ақпараттан, таблицалардан, қаржылык есептерге негізделген 
ы месе солардан алынған және солармен бірге оқылатын диаграммалардан 
іуратын қаржылық есепті меншік формасы мен қызмет түріне тәуелсіз 
іііңды тұлғалар күрастырады.

Бухгалтерлік баланстың, табыс және шығыстар туралы есеп пен ақша 
Һііражаттарының қозғалысы туралы есептің жэне №4 үлгідегі есепте 
мазмүны мен форматы бухгалтерлік есептің тиісті стандарттары арқылы 
і лртіпке келтіріледі және бір есепті кезеңнен келесісіне қолданылады.

Қазақстан Республикасында енгізілген қаржылық есеп негізгі 
ітраметрлері бойынша халықаралық стандарттар талаптарына сэйкес 
коледі.

Қазақстан Республикасының заңдарында бұл тұғырнамалар жүзеге 
асырылады. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру Қазақстан 
Республикасында есептеу, үздіксіздік, дэлдік, шынайлылық пен кедергісіз
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берілетіндік, бейтараптық, салыстырмалық, жуйелілік принциптеріне саіі 
жүзеге асырылады.

Есептеу принцпі мынаны білдіреді: табыстар еңбек сіңіріліи 
табылғаннан кейін аударылады, ал шығындар шығарылған соң 
есептелінеді, яғни операциялар мен окыиғалар есептік баланс пем 
кыржылық-шаруашылық қызмет нэтижелері туралы есепте олардан түскен 
несие ақша каражаты төленген сэтінен бастап емес, пайда болған сәтінен 
бастап есепке алынады.

Аталған принциптердің сақталмауы шаруашылық кәсіпорындардьщ 
мүліктік және қаржылық жағдайдың көрінісін, қызметтің түпкі нәтижесін 
бүрмалайды.

Қаржылық есеп Қазақстан Республикасының валютасы түріндс 
жасалуга тиіс. Көрсетілу бірлігі-мың тенге. Есепке осы жұмыстың 
уақытылы орындалуына жауап беретін кәсіпорын басшысы мен бас 
бухгалтері қол кояды.

Қаржылық есепті жасау үшін есептік уақыт болып есепті кезеңдегі 
календарлық соңғы күн есептелінеді.

Заңды түлғалардың қаржылык есебі мүдделі түтынушылар үшін 
жариялануға ашық болып таблады. Ондағы ақпараттың анықтығын заңды 
түлға белгіленген тәуелсіз аудиторлық қорытынды немесе жеке аудитор 
дәлелдейді.

Сөйтіп, нарықтық қатынастарға көшу жағдайында қаржылық есептің 
рөлі елеулі түрде артады екен. Қазіргі заманғы білікті бухгалтер есепті 
қолданылып жүрген нормантивті ережелер мен талаптарға сэйкес ол өзіне 
тиістілі рөлін-тұтынушыларды кэсіпорынінің мүліктік және қаржылық 
жағдайы туралы толық та акпараттпен қамтамасыз етуі ойдағыдай 
атқаратындай есеп жасауға міндетті.

б. Түсіндірмелік хат. Бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес каржылық 
есеп қүрамына түсіндірмелік хат та кіргізілген.

Басқарудың әкімшілік-әміршілік жүйесі билік қүрған жылдарда 
жылдық есептің міндетті түрде қүрамдас бөлігі түсінік хат болады. Оның 
кұрылымы экономика саласының ерекшеліктерін ескере отырып салалық 
министтрліктер мен ведомостовалар жасап, жылдык есеп беру жөніндегі 
нұскаулармен бірге бағынышты кәсіпорындар мен ұйымдарға жіберіп 
отырады. Түсінік хаттың бір гана басты мақсаты болады: жоғары 
басшылар алдында кәсіпорын қызметінде орын алган проблемаларды 
ақтау, айналыс кұралдарының айналысының кеміп кетуіне сылтау айту, 
рентабельділіктің төмендеуі мен жоспардың орындалмау себептерін 
«негіздеу».

Бизнестің дамуындағы болашағы анағүрлым зор тенденцияның бірі 
бір компаниялардың акциялық пакетін екіншілердің сатып алуы, еншілес 
қоғамдар құру, бірлесе қызмет жасау туралы келісімшарттар жасау, 
компаниялардың басқаша жолдармен қосылуы мен бірігуі болып
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I ич.ілады. Компаниялар басшылары, иелері, инвесторлар жэне баска да 
ң іынушылар Бухгалтерлік кәсіпорынісі қалай жұмыс істеп жатқанын 
іпіпшап, талдау үшін ерекше, дәлдеп айтқанда нығайтылған есеп жасау 
иміптілігі туындайды.

Қаржылық есеп -бұл шаруашылық қызметтің нэтижелерін
. мнлттайтын көрсеткіштердің тэртіпке келтірілген жүйесі, ол қысқа 
мгрчіиді бухгалтерлік есеп ақпаратына негізделген.

Қаржылық есептің максаты-тұтынушыларды қандай да бір 
і урі.ілымдағы қажетті ақпараттар мен қамтамасыз ететін каржылық 
щи дайдың шынайы көрінісін бейнелеу.

Қаржылық есеп кэсіпорын (кәсіпорын, ұйым) қызметіндегі жасалған 
і'үмі.істар мен шаруашылық операцияларының түпкілікті қаржылық 
и.чмжесін көрсетеді. Кәсіпорынінің қаржылық жағдайын сипаттайтын 
ии'мснттердің активтері, міндеттемелерге жэне жеке меншік капиталға 
іимтастыруға болады. Топтастырылган ақпараттар қолда бар
шономикалық ресурстарды, кәсіпорынінің оларды өркендеуге жэне 
інікылауға қабілеті жететінін ашып көрсетеді.

Құжаттар алғашқы есеп акпараты кызметін атқарады, соның негізінде 
пухі аптерлік есеп жүргізіледі.

Құжаттау-мүліктері (активтерді) міндеттемелерді жэне шаруашылық 
иперацияларын бухгалтерлік қүжаттармен тіркеу тәсілі. Құжаттау-бұл 
мсіпорынның қаржылық шаруашылық қызметі туралы ақпараттағыны, ол 
ь.ісіпорыиға басшылык жасауға және экономикалық пайда нәтижелерін 
іігпмдағы бақылау жасауға, сондай -ақ  сыртқы және ішкі инвесторлық 
м.пметін бақылауға кеңінен пайдаланылады.

5.3. Студенттің білімін тексеруге арналган сүрақтар

1. Құжаттар дегеніміз не?
2. Қүжаттар бухгалтерлік есеп жүргізудің негізі деп не есептеледі?
3. Қүжаттар жасалған жері мен пайдаланылуы бойынша қалай 

аіраланады?
4. Қүжаттар міндеттері бойынша қалай сараланады?
5. Қүжатар кұрылу тэсілі бойынша қалай бөлінеді?
6. Құжаттағы ақпараттың дұрыстығы үшін кім жауап береді?
7. Қүжатты бухгалтерлік өңдеу деген не?
8. Инвентаризация дегеніміз не?
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6.1. Кірістер мен шыгыстар үгымы. №18 «Түсім» 
Халықаралық қаржылық есептілік стандарты

№18 Халықаралық қаржылық есептілік стандарты операциялар мси 
оқиғалардың белгілі бір типтерінен алған кірістер есебінің тәртібш 
айқындайды. Кіріс активтердің түсуі немесе өсімі немесе міндеттемелердіи 
азаюы формасында болатын есепті кезең ішіндегі экономикалык пайданып 
ұлғаюы ретінде анықталады, бұл компанияның меншік иелерінім 
жарналарымен байланысты емес капитапдың үлгаюынан көрінеді. Кіріскс 
компанияның түсімі, сол сияқты өзге де кірістер кіреді. Компания түсімі 
бұл, сату, сыйақы, пайыздар, дивидендтер жэне лицензиялық төлемдср 
сияқты әртүрлі аталатын қызметтердің әдеттегі түрлерінен қаражаттыи 
түсуі.

«Есептеу принциптері» методологиясына сэйкес сатудан алғаи 
кірістер, тауарға меншік қүқыгы сатып алушыға өткен, сол есепті кезеңцс 
алынған болып саналады. Егер тіпті сатылған тауарлар, өнімдер, жұмыстар 
мен көрсетілген қызметтердің ақшалары есепті кезең ішінде және одан 
кейінгі кезеңде алынбайтын болса, онда кірістерді шығыстармеи 
байланыстыру (кірістерді идентификациялау) ережесіне сәйкес, олар 
тауарларды сату кезінде, яғни оларды беру (сатып алушыларга жеткізу) 
кезінде алынған ретінде байланыстырылады (идентификацияланады). Осы 
себеп бойынша сатудан алған кірістер мен аталған есепті кезең ішінде 
сатудан алған ақша қаражаттары арасындағы айырманың болуы толықтай 
ықтимал болып саналады. Кіріс -  белгілі бір уақыт аралығы ішіндс 
кәсіпорынның тауарлар жасау мен қызметтер көрсетуінің динамикалык 
процесі.

Кірістер ұйымның өмір сүру көзі болып саналады. Кіріссіз пайда жок, 
ал пайдасыз кәсіпорын да жоқ.

Кіріс:
• тауарлық-материалдық қорларды сатудан;
• қызметтер көрсетуден;
• ұйымға жататын, сыйақы (мүдде), роялти мен дивидендтер әкелетін 

активтерді пайдалануға беруден алынуы мүмкін.
Алынғаң кірістер есебінің өз кезегінде эртүрлі әдістері: жеткізу 

бойынша есеп эдісі, контрактыны пайдалану кезеңдері бойынша есеп әдісі, 
өндіріс бойынша есеп әдісі, мерзімін үзарту әдісі қолданылады.

Жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден алынған кірістер 
есебі үшін үйым Хапыкаралық каржылық есептілік стандарты базасында 
қаржылық-шаруашылық қызметтің бухгалтерлік есебі шоттары 
жоспарының 6 «Кірістер» бөлімінің шоттарын пайдаланады.

Тақырып 6. Кірістер және ақша қаражаттарының есебі
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ІСең экономикалық магынасындағы шығыстар экономикалық 
і" і урстарды тұтынуды яки өндіру жэне сатумен тікелей немесе жанама 
Апйішнысты кэсіпорынның өнімдерін (тауарларын) білдіреді.

Ііухгалтерлік есепте шығыстар жиі түрде, кәсіпорынның жалғасушы 
in і пгі қызметін ісұрайтын, тауарлар өндіру немесе жеткізу, қызметтер 
і "1'Сету немесе өзге қызмет түрлерін орындау нәтижесінде кредиторлық 
и, |ісіиектің қүралуын немесе активтердің кетуі (шығуы) немесе активтерді 
и н е де пайдалану ретінде анықталады.

Осылайша, экономикалық теория мен тәжірибе кірістер мен 
иіі.м і.істарды осылай аныктайды.

Кірістер -  бүл активтердің қүйылуы немесе өсуі жолымен, яки 
іуиьектінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде міндеттемелердің азаю 
і ппі.імен экономикалық ресурстардың ұлгаюы.

Шығыстар -  бүл активтердің азаюы немесе активтердің өзге де 
рііумсалуы, яки берешектердің туындауы немесе тауарлар өндіру немесе 
ичкізу, қызметтер корсету немесе өзге қызмет түрлерін орындау 
мчнжесінде олардың бір-бірімен үштасуы. Басқалай айтсақ, шығыстар -  
пул кіріс алу барысында, тауарлар шығаруға, қызметтер көрсетуге 
і умсалған шығындар.

Өнімдер сату жэне орындалган жұмыстардан және көрсетілген 
ірі.і іметтерден түскен түсім кез келген ұйым қаражаты айналымының 
ииқталған бөлігін білдіреді.

Негізгі қызметтен алған кірістер есебі 6010 «Өнімдерді сатудан және 
м.пметтер көрсетуден алған кіріс» пассив шотында жүргізіледі. Оған 
мпшіитикалық шоттар ашылуы мүмкін, оның атауы қызмет салалары 
Пойынша кірістердің көздері мен түрлеріне катысты болады жэне нақты 
компания шоттарының бекітілген жүмыс жоспарында бекиді. Есепті кезең 
ииінде 6010 шотының кредитіне, тиісті шоттарда: «Қорларды өткізуден 
ииган кіріс», «Тауарларды өткізуден алған кіріс», «Жүктермен 
рколаушылар тасымалдау бойынша қызметтер көрсетуден алған кіріс»,
■ Жалгерліктен алған кіріс» және т.б. көздерінен алынған кіріс сомалары 
і иісті шоттарда жинақталады.

Есепті кезең соңында 6010 кредиті бойынша алынған кірістер сомасы 
vl 10 «Есепті жылдың пайдасы (залалы) шотына көшіріледі. Осы шоттың 
ақпараты 2 «Кірістер мен шығыстар туралы есеп» үлгісін толтыру үшін 
иогіз болып табылады.

Қазақстан Республикасында есептеу әдісін енгізгенге дейін 
уйымдардың басым көпшілігі кірісті анықтау кезінде кассалык әдісті 
қолданып келді. Жүмыстарды орындаушылар мен қызмет көрсетушілердің 
ссебіне ақша қаражаттарының келіп түскен кезі, өткізу кезін есепке алу 
үшін белгі беру (сигнал) болып саналады.

Сатушы-үйымның сатып алушыға меншікпен байланысты маңызды 
тоуекелдер мен сыйақыларды беру кезін бағалау мәміледегі талаптарды
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зерттеуді талап етеді. Көпшілік жағдайларда, меншікпен байланьи и 
тәуекелдерді және сыйақыларды беру меншіктің заңды кұкыктарі.н 
берумен немесе иелік ету кұқығын сатып алушыға берумен сэйкес келеді 

6010 «Өнімдерді сатудан жэне қызметтер көрсетуден алған кірі 
шотындағы шоттар корреспонденциясы №1 кестеде келтірілген.

Кесте 5. 6010 «Өнімдерді сатудан жэне қызметтер көрсетуден алии 
кіріс» шотындағы шоттар корреспонденциясы

№ Шаруашылық огіерацияларының мазмұны Шоттар
корреспощ
Дебет

і

Крсди і
1 Шот-фактуралар, тауар-көлік қүжаты негізінде дайын өнім 

(тауар) тиеліп жөнетілді: - шарттағы багалар бойынша 
- ҚҚС сомасына

1210 1280 
1210 1280

6010
3130

2 Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін 
шотгар қойылды:
- ҚҚС сомасына

1210 1280 
1210 1280

6010
3130

3 Ұсынылған сомалар үшін төлем банктегі шоттарга келіп 
түсті 1040

1210
1280

4 Ағымдағы кезеңге жатқызылған, өткен кезеңде алыиған 
кірістер 3520 6010

5 Есепті кезең соңында 6010 шоты 5410 шотының үлғаюына 
жабылады 6010 5410

6010 шотындағы аналитикалық есеп жыл басынан өсіп отырғаи 
жиынмен, бір айда алған кірістердің түрлері бойынша ведомостарди 
жүргізіледі.

6.2. Кассадағы тенге мен валютадағы ақша қаражатынын есебі

Ақша каражатын сақтау, беру және кабылдау үшін әрбір ұйымныц 
кассасы болады. Кассаға арналған бөлме оқшау болып, өрттен қорғау 
дабылдарын (сигнализацияларын) ныгайту күралдары мен кассалардыц 
техникалық жарақаттандырылуы туралы ¥лттық Банкінің талаптарына 
сәйкес жабдықталуы тиіс. Кәсіпорын басшылары кассадағы ақшаны, сол 
сиякты ақшаны банктен экелу және банкке тапсыру кезінде ақшаныц 
сақтапуын қамтамасыз етуге міндетті.

Кассада белгіленген лимиттен артық кәсіпорынға жататын кол 
ақшаны кассада сақтауға рүқсат етілмейді. Касса операцияларын жүргізу 
тэртібі, 1997 жылғы қыркүйектегі №21 ҚР каржы Министрлігініц 
бүйрыгымен бекітілген, бюджеттік ұйымдардағы кассалық операцияларды 
жүргізудің Уақытшатәртібімен реттеледі.
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К ,ісса операцияларын кассир жүргізеді, ол материалды жауапты т.ұлга 
pun.hi саналады. Кассирді жұмысқа алу кезінде оны касса операцияларын 
№  |ц һу тэртібімен таныстырады, толық жеке, материалдық жауапкершілік 
ШВйлы онымен шарт жасалады және кассир міндеттемесіне қол қояды.

Кассадағы операциялар есебі, 1000 «Ақша қаражаты» активті 
иіии гикалық шоттарының 1010 «Кассадағы теңгедегі ақша қаражаттары» 
і \ |іі іііледі;

• 1020 «Кассадағы валютадағы ақша қаражаттары» ішкі бөлімдерінде 
і \|Н ізіледі.

Іісеп -  есептілік кұжаттамаларын қолмен, сол сияқты 
.ііноматтандырылған түрде өңдеу жағдайында ақшаның кассаға келіп түсуі 
тісешіық кіріс ордермен ресімделеді, оған бас бухгалтер мен кассир қол 
инщы.Ақша тапсырған адамның қолына түбіртек (ордердің жыртылған
.....и і) беріледі, ал ордер кассада қалады және кіріс пен шығыс кассалық
і  ̂ і іптарын тіркеу журналында тіркеледі.

Кассадан ақша беру бір данада шығыс кассалық ордермен немесе 
іміжетті деңгейде ресімделген төлем ведомостарымен, ақша беруді сүрап 
жіпган өтінішпен, шоттармен және басшы мен бас бухгалтер қол койган 
иіге құжапармен ресімделеді. Егер шығыс кассалық ордерлерге тіркелетін 
і«ужаттарда кәсіпорын басшысының рүқсат еткен қолы бар болса, онда 
іиі.ігыс кассалық ордерлерде оның қолының болуы міндетті емес.

Кіріс және шығыс кассалық күжаттарды тіркеу үшін «Кіріс және 
иімғыс құжаттарын тіркеу журналы» қолданылады. Журнал кіріс жэне 
шыгыс кассалық кұжаттарына бөлек ашылады.

Кассадағы ақша козғалысының есебі касса кітабында жүргізіледі және 
пи иөмірленіп, бау өткізіліп, басшының, бас бухгалтердің қолы койылып, 
мор басылуы тиіс. Әрбір кәсіпорынның теңгедегі ақшаға бір касса кітабы 
жоне валютаға өзге касса кітабы болуы мүмкін.

Касса операцияларының көлемі шағын болғанда, кассалық есепгі 3-5 
күнде бір рет жасауға рұқсат етіледі.

49



Кесте 6. Ішкі топтағы 1000 «Ақша қаражаттары», 1010 және

№ Операциялар мазмүны Дебет КрсдитД
1. Кассага ұлггык валютамен келіи түокен акша:

• Салық пен есеп айырысу ушіи негізгі құралдар 1010 6130 а
бойынша жалгерлік ақы 6260 ■
• Дайын оиімдсрді. матсриалдарды. жумыстар мен 1010 6010
корсетілстін қызметтсрді қолма-қол ссеп айырысу
арқылы откізу кезіндс
• Банктііі есеп-шотынан (жалақы, сыйлықакылар, 1010 1030 1
жардемақылар жэне т.б. бсруге)
• Сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден 1010 6010
• Жолда санапатмн ақша каражаттары 1210

• Ессп беруге міндсггі сомгшар. жалакы. кем шыгу.
кымкыру жане т.б. боГіынша кассага гапеырылган 1 іЗи

жумысксрлсрдің (қызметкерлердін) қарызы (бсрешегі) 
• Банктердсн қыска мерзімді несиелер алынады 1010 ЗОЮ

2. Кассага шетел вапютасымсн келіп түскен ақша:
• Валюталық шоттан валюталардың түсуі ксзіиде 1020 1050 1
• Вапюталык кассага алынган валюталык түсімдер
сомасына 1020 6010
• Тиісзі шетел валюталарьша качынасы бойынша гсңгс
багамыньщ томен түсуі жағдаііындагы бағамдык 1020 6250
айырмашылық сомасына
• Есеп беругс міндетті түлгалар кассага тапсырган
валютапар сомасына 1020 1250

3. Түгсндсу кезінде кассада артык шыккан акша 1010,1020 6280
4. Кассадан теңгемсн акша бсру:

• Кәсіпормнныц қызметкерлер қүрамы мен лауазымды 3350,3430 1010
түлғаларга берілген жалакы мсн озге толемдер сомасына ,1250
• Кәсіпорын қызмегкерлеріне ссеп беруге міндегтеп
берілді 1250 1010
• Банкке қол акша тапсырылды 1030 1010
• Жолдагы есепте саналатын, қол ақша тапсырылды 1030 1010
• Алдагы кезецдердіц шыгыстары толенді 1620 

1 “ПО
1010

• Сатып алынган тауарларга кол ақшамен төлснді
• Жеткізушілсрге карыз (бсрешек) толенді 3310.4110 1010
• Есептелгсн дивидендтер толенді 3380.4160 1010
• Озге де крсдиттік қарызбен есеп гелген сома берілді 3390,4170 1010

5. Кассадан шетел валютасымен ақиіа бсру:
• ессн бсруге міндеттси берілсді 1250 1020
• вшііотшіык шотқа тапсырылды 1050 1020
• тиісті налюталарга катынасы бойыиша тенге
багамынып котсрілуі жанс оган ксрісінніс, багамдық 7430. 1020.
айырмашылықгар сомасына 1020 6250

6. Кассаны түгсндсу ксзінде, ақша кдражатгарыныц жстисй
қаиуы анықталды: - кем іпыккан сомага 1250 1010.1020

- жстнейтін қаражат үніін салі.мнан сомаіа 1010.1020 1250
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Күн сайын немесе 3-5 күнде бір per жүмыс күнінің соцында кассир 
Ik жоме шыгыс күжаттарын тіркен отырып, бухгалтерияга колхатпен 
•Ііті табыс стсді.

Операция жасаганнаи кейін, дүрыс ресімделген ордерге кассир қол 
•кды, оган тіркслген құжаттар мөртабанмен (штамппен) мөрлендіріледі 
ІМШіыстан шығарылады) немесе күні, айы, жылы жазылумен, қолмен 

иАИІ.ІІ ІДІ.І» немесе «ТӨЛЕІІДІ» деп толтырылады.
Кассир есебінде коррсспондснциялық шоттың белгісі койылып, содан 

M'llin оиың дсректері 1010 «Кассадагы тецгедегі ақша каражаттары» 
Щигьіның дебсті мси кредиті бойыншаесеп регистрлеріне ауыстырылады.

Лй соцында регистрлерде, келесі есепгі айдыц 1-ші жүлдьнына 
ҺШідык шыгарылады, бүл калдык 1010 шоты бойынша бас (нсгізгі) кітап 
Нем кассир есебі бойынша калдыкка сэйкес келуі тиіс.

Кассада сакталатыи акша каражаттары мен катан есептіліктегі 
(Ілинкілерді тексеру есеп саясатында белгіленген мерзімдерде жүргізіледі. 
Оны, кәсіпорын басшысы тағайындайтын комиссия жүргізеді. Тексеру 
млшжелері акша каражаттарының бар-жогын түгендеу Актісімен және 
кіітаң есептілікгегі кұжаттар бланкілері мсн кұндылыктарды түгсндеу 
ТІіімдемесімен ресімделеді. Кассада аныкталған, артык шыккан акша 
Кііражаты кіріске алынады, ал кассада жетпей қалған ақша қаражаты 
Киссирден өндіріледі.

Қазакстан Республикасының зацнамасымсн шетел фирмалары мен 
бірлескен кэсіпорындар үшін валюта кассаларын ашуга рүксат етілген. 
Кассир валюта кассасында валюталардың эрбір түрі бойынша шетел 
ішлютасымен және теңгемен, белек касса кітабы мен валюта 
Каражаттарының аиалитикалык есебінің карточкаларын жүргізеді.

6.3. Банк шоггарындағы операцинлар есебі

Үйымдагы (кэсіпорындагы) акша каражаттары ның сақталуын 
камтамасыз ету жэнс салық қызметі органдарымен жэне өзге зацды 
түлгалармен есен айырысу операцияларын жүргізудің ыңғайлылығы үшін 
аталган кэсіпорынның банктерден ссеп шот, валюта жоне өзге шот ашуы 
кажет болады.

Шот ашу үшін, ең алдымен, косіпорынга қызмет көрсстетін банкті 
таңдап алып, сол банкке белгілі күжаттар пакетін тапсыру ксрск.

Банкте валюта шотын ашу үшін Салык Комитетінен «Валюта шотын 
ашуга рүксат беру туралы» косымша аныктаманы табыс ету қажет. 
Осылайша, кажет болган жагдайда озге банктерден есен шот пен валюта 
шоттарын ашуга болады. Банктерден есеп шоттарын аша отырып, 
кәсіпорын, банкгердің көрсегкіші мен бүкіл ссеп шоттарды корсете 
отырып, бул туралы салык органдарына жазбаша хабарлайды.
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Банктен шот ашу кезінде кәсіпорын мен банк арасында өзара шарттыі 
қарым-қатынас туындайды. Банк:

•шот иесіне өз ақшасымен кедергісіз билік ету құқығына кепілдіһ 
бере отырып, шот иесіне жататын ақшаны банктің пайдалануымен жәік 
қол ақшаның болуын қамтамасыз етумен;

• шот иесінің пайдасына ақша сомаларын қабылдаумен;
• шот иесінің тапсыруы бойынша немесе үшінші тұлғаның билігімеи 

ақша сомасын алып қоюмен (есептен шығарумен) байланысті.і 
операцияларды жүзеге асырады.

Банк шоты бойынша операциялар:
• шот иесінің тапсыруы;
• шот иесі акцептеген үшінші тұлғалардың талабы;
•заңнамаға сәйкес, шот иесінің бүкіл акцептін талап етпейтін үшінші 

түлғалардың талабы;
•егер ол шарт талаптары мен Қазақстан Республикасының заңнамасы 

бойынша шот иесінің пайдасына қайшы келмейтін болса, шотты 
жүргізетін банктің өкімі негізінде жүргізіледі.

Банктің берілген көшірмелеріне, жасалған түзетуге орындаушыныц, 
бас бухгалтердің немесе оның орынбасарының қолдарымен расталған жэне 
көшірмеге тіркелген қүжаттарда банк мөрінің бедері болтан кезде ғана 
рұқсат етіледі. Онда міндетті тәртіпте мөртабанның (штамптың) бедері мен 
операция жасаған қызметкердің қолы мен бет есебі бойынша қүжаттардыц 
мәліметтері жазылған күні көрсетілуімен штемпель тұруы тиіс. 
Көшірмелер, бірінші жэне екінші қол қою күқына ие түлғаларға немесе 
сенім хат бойынша өзге қызметкерлерге, шартта белгіленген мерзімдерде 
беріледі.

Есеп шотындағы ақша каражагтарының есебі 1040 «Ағымдағы банк 
шоттарындағы теңгедегі ақша қаражаты» шотында жүргізіледі. 1040 
шотының дебеті бойынша: 1010,1020,1030,1050,1250,1210,5010 және т.б. 
шоттармен корреспонденциядағы ақша каражаттарының келіп түсуі 
көрсетіледі. 1040 шотының кредиті бойынша: 1010,1250,3310,4110,1050 
жэне т.б. шоттармен корреспонденциядағы акша қаражаттарының кетуі 
көрсетіледі. Аналитикалық есеп №2 журнал-ордерде және №2 ведомосте 
жүргізіледі. Осы есеп регистрлерін жүргізу үлгілері оқулықтарда жэне 
көрнекі қүрал альбомдарында берілген.

6.4. Студенттің білімін тексеруге ариалған сүрақтар

1. Ағымдағы активтер жэне олардың жіктелуі
2. Кассадагы ақша каражатының есебі
3. Банктегі шоттардағы акша қаражатының есебі
4. Қысқа мерзімді инвестициялар жэне ақшалай эквиваленттердің

есебі
5. Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттерінің ішкі 

бақылауын ұйымдастыру
6. Дебиторлық борыштардың есебі, оларды тану жэне жіктеу
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Тақырып 7. Қорлар жэне сатылған өнімнің өзіндік құны

1 7.1. «Қорлар» Халықаралық қаржылық есеп стандарты жәнс 
vt cii міндеттері, ТМҚ-ның жағдайын жэне пайдаланылуын бақылау

Шаруашылык субьектілеріндегі тауарлық-материалдық қорлар есебі 
N"1 «Қорлар» Халықаралық қаржылык есеп стандартына сәйкес 
\ ііымдастырылады. №2 ХҚЕС тарихи қүн әдісі бойынша корлар есебін 
Оухгалтерлік ыңғайда карауды айқындайды. Шығындардың көлемін 
інІЫКтау актив түрінде тануға және корларды сатқанға дейін келесі 
мчоңдерге ауыстыруға және тиісті түсімдерді тануға жататын шығындар 
11 ибіндегі негізгі мэселе болып саналады.

Халықаралық қаржылық есеп стандарты шығыстар түрінде 
іиі.и ындарды анықтау бойынша тәжірибелік ұсынымдар береді. Ол сондай- 
(ік корлардыц өзіндік қүнын анықтау мен есептеу тәсілдерін де береді.
I орлар есебінің негізгі міндеттері болып мыналар саналады:

•ТМҚ жіктеуі және оны бағалау;
•өндіріспен байланысты және ТМҚ-ның өндірістік өзіндік құнын 

нурайтын шығындар есебі;
• олардың экономикалык мазмүнына сэйкес өнімдер өндіруге 

(жүмыстарды орындауға, кызмепер көрсетуге) шығындарды топтастыру, 
шіімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) өндірістік өзіндік құнына 
мрмейтін шыгындардың аражігін ажырату;

• шыгындар есебінің әдістері мен тау арл ы к- м атер и ал ды қ қорлардың 
и і і і і д і к  құнын бағалау тэсілдері.

Осы мақсаттарға жету:
•тауарлық-материалдық қорлар сол бойынша ағымдык, есепте 

мірсетілетін құнды (өзіндік күнды) анықтауды;
•тауарлық-материалдық корлар сол бойынша оны жасау күніне 

оайланыс активінде көрсетілуі тиіс, қүнды анықтауды;
•тауарлық-материалдық қорлар сол бойынша оларды пайдалану, 

іүтыну немесе сату нәтижесінде шығындарға есептен шығарылуға тиіс 
күпды анықтауды талап етеді.

Кез келген шаруашылық қызметі ТМҚ-ны үнемі сатып алу мен 
откізуді талап етеді. ТМҚ-ның келіп түсуімен, орын алмастырумен және 
оосатумен байланысты барлық операциялар бастапқы құжатпен ресімделуі 
гиіс. ТМҚ-ны алуға және босатуға арналған бастапкы қүжаттар кажетгі 
дсңгейде ресімделген жэне тиісті қолдар қойылған болуы тиіс. Өте тапшы 
жэне қымбат тұратын ТМҚ-ны беруге қол қою кұқы бар тұлғалардың 
тізімін және осындай ТМҚ-ның тізбесін ұйымның жетекшісі (эдетте 
жабдықтау бөлімі бастығы мен бас бухгалтердің ұсынысымен) 
айкындайды.
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Жабдықтаушылардан шаруашылық субьектісінің қоймасына келіп 
түсетін ТМҚ мұқият тексеріледі: жеткізу талаптары мен жолдама 
кұжаттарға олардың сапасының, саны мен ассортиментінің сәйкестіі і 
аныкталады.

Қабылдау сипаты бойынша:
• саны бойынша;
•сапасы мен жинақтылығы бойынша кабылдаудың аражігі 

ажыратылады.
Саны бойынша қабылдау -  бүл белгіленген мерзімде ТМҚ-ны;
•ыдыссыз (тарасыз) немесе ашық ыдыста жеткізілетін тауарлар 

бірлігінің саны және нетто салмағы бойынша;
• немесе ыдыспен (тарамен) жеткізілетін, кейіннен әрбір орындағы 

тауар бірліктерінің саны мен нетто салмағы тексерілетін өнімдер орныныц 
саны және брутто салмағы бойынша кабылдау.

Сапасы бойынша кабылдау -  бұл жеткізу шартында көзделген 
стандарттар талаптарына, техникалық шарттарға, үлгілерге, 
рецептураларға жэне өзге талаптарға сәйкестігін, ТМҚ-ның сақталу сапасы 
мен жиынтықтығын белгіленген мерзімде тексеру болып табылады.

Егер жабдықтаушының кұжаттары мен саны жэне сапасында 
алшақтық болмаса, материалдар тиісті қоймаларда кіріске алынады.

Сақталатын орындардағы ТМҚ есебі қойма есебі болып аталады. 
Материалға-жауапты адамдар оны натуралды түрде, яғни белгіленген ТМҚ 
номенклатурасына сәйкес саны, атаулары, сорттары, бағалары бойынша 
жүргізеді.

Қойма есебі қойма есебінің карточкаларында жүзеге асырылады. 
ТМҚ-ның әрбір номенклатуралық нөмеріне белек (жеке) карточка 
ашылады, сондықтан да есеп сорттық есеп болып аталады. Карточкаларда 
тауардың атауы, оның номенклатуралық нөмері, артикул, сорты, өлшем 
бірлігі, бағасы, кіріске алынған немесе босатылған материалдық саны, 
койма картотекасы бойынша жазулардың реттік нөмері көрсетіледі. 
Тауарлар қозғалысының есебі үшін әрбір атауға карточка (№ М-17 үлгі) 
(№6 қосымша) ашылады немесе карточкалардагы немесе кітаптардағы 
жазбаларды материалға-жауапты түлғалар операция жасалған күндегі 
бастапқы тауар кұжаттары (кіріс ордерлері, талаптарға жүк кұжаттары 
және т.б.) негізінде жүргізеді. Әрбір жазбадан кейін қойма, корлардың 
жағдайы туралы жедел мәліметтерге ие болады. Бухгалтерия 
кызметкерлері коймаларда материалға-жауапты түлгалардың (қойма 
меңгерушісінің немесе кілтшінің) тікелей катысуымен қойма 
операциялары бойынша бастапкы кұжаттарды уакытылы және дұрыс 
ресімдеуді (мысалы, аптасына немесе он күнде бір рет) жуйелі түрде 
жүзеге асыруға сондай-ақ материалға-жауапты түлғалар жүргізген койма 
есебі карточкаларындағы жазулардың уақытылы және дүрыс жүргізілуіне 
міндетті.
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Қойма есебі карточкаларының орнына ТМҚ қозғалысы мен 
ічшдықтарының тұрақты жасалатын машинограмма - ведомостері 
мілданылады. Онда бастапқы құжаттар негізінде сол қойма есебі 
мір гочкаларындағы мәліметтер көрсетіледі. Сонымен бірге машинограмма 

иедомостардың саны көп карточкаларынан өзгешелігі қоймалар мен 
матсриалға жауапты тұлғалар бойынша ғана жүргізіледі.

Қойма операцияларына бухгалтерлік бағалауды материалдык бөлім 
нухгалтері жүзеге асырады.

Бухгалтер қүжаттарды тексеру мен қабылдауды аяқтап, құжаттарды 
н.ібылдау-тапсыру реестрінің екі данасына қол қояды. Реестрлер 
материалдар кірісі мен шығысына бөлек жасалады.

Материалдар есебінің сальдолық есебі. Жедел жэне бухгалтерлік есеп 
ірисындағы толық келісімділік есептің сальдолық эдісінің негізі болып 
ілбылады. Есептің сальдолық әдісі неғұрлым прогрессивті болып 
гаиалады, өйткені бүл эдіс есеп жұмысының көлемін қысқартуға, 
мптериалдық қүндылықтардың дүрыс және уакытылы кіріске алынуына 
ьупделікті бақылау жүргізуге, қоймаларда және құндылықтарды сақтайтын 
отге орындарда кем шығу немесе артық шығу жагдайларын уақытылы 
ішықтауға мүмкіндік береді. Бұл ретте материалдардың аналитикалық 
гссбі бойынша жұмыстар жеңілдетіледі және есеп сапасының өзі маңызды 
іүрде жақсарады.

Материалдардың сальдолық есебі кезіндегі қойма есебінің 
мпліметтерін бухгалтерлік мәліметтермен салыстыру, ай аяқталғаннан 
ксйін, айдың бірінші жүлдызындағы жағдай бойынша материалдардың 
бүкіл сан қалдықтары сорттық есеп карточкасынан көшірілетін 
(ауыстырылатын) қалдықтардың жылдық кітабы (сальдо кітабы) әрбір 
қойма бойынша жүргізілетіндігінен тұрады. Кітаптағы жазулардың 
дүрыстығы қойма меңгерушісінің қолымен расталады. Бухгалтер 
қалдықтарды бакылай отырып, оларды әрбір номенклатуралық номерге 
қарсы сальдо кітабында қойылған есептегі есеп айырысу бағасына 
кобейтеді. Осылайша белгіленген сальдо кітабының жиыны бойынша 
материалдар калдығының жалпы қүны материалдар қозғалысы есебінің 
асдомостары бойынша материалдар сомасы мен материалдардың топтары 
бойынша жинақтаушы ведомосте шығарылған қалдықтарға тең болуы тиіс. 
Сальдо кітаптарының барлығына бау өткізіліп, сүргүш мөр соғылады, 
оның парақтары нөмерленеді. Материалға-жауапты тұлғалардың (қойма 
меңгерушілерінің, кілтшілердің) мерзімді есептілігі материалдар есебінің 
қызықты нүсқапарының (варианттарының) бірі болып саналады.

Есеп саясатында белгіленген мерзімдер бойынша қойма меңгерушісі 
(кілтші) бухгалтерияға материалдардың қозғалысы туралы есеп немесе 
материалдардың кірісі мен шығысы бойынша барлық бастапқы 
қүжаттарды көрсетумен жэне тіркеумен, сомасын корсете отырып, 
қоймадағы ТМҚ-ның қозгалысы туралы есеп жасайды. Есепте міндетті
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түрде кезең басы мен соңындағы материалдар қалдықтарыныи 
көрсеткіштері болады.

Осы мәліметтер қойма есебінің карточкаларымен жэис 
ведомостарымен салыстырылады. Есептердің үлгілері еркін. Сондықтан да 
мұндай үлгі ТМҚ-ның сақталуына бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді

7.2. Тауарлық-материалдық қорларды бағалау

Оларды бағалау қорлар есебінің аса маңызды мәселелерінің бірі 
болып саналады. Қорларды бағалау процесін үш негізгі сатыға: қорларды 
бастапкы бағалауға (өзіндік күны), бастапқы танылғаннан кейінгі жәнс 
қорларды өндіріске немесе сатуға есептен шығару кезіндегі бағалауга 
белуге болады. №2 Халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес 
қорлар: өзіндік қүн мен сол бойынша өткізілуі мумкін таза құнның ач 
шамасы бойынша бағалануы тиіс. Яғни компания корларды қаржылык 
есептілікті төмен (аз) бағалау ережесі бойынша көрсетуі тиіс. Оныц 
маңызы мынада: байқағыштық принципінің қолданылуына байланысты 
қорлар барынша аз қүны бойынша бағаланады. Қорларды бағалау 
міндеттерін шешуге әсерін тигізетін келесі негізгі факторларды бөлім 
көрсетуге болады:

а) таңдалып алынған негіз кірісті есептеу үшін жақсы эдіс болып 
саналуы мүмкін, сонымен бірге есептеу үшін де қарапайым болуы мүмкін. 
Ақпаратқа ие болғаннан алатын пайда, оған жұмсалатын шығыстан көп 
болуы тиіс екенін әркашан да естен шығармау кажет;

б) бұл аталған салада ғана пайдаланылатын, нақты тәсіл болуы 
мүмкін;

г) қалдықтардағы қордың қүны неғұрлым жоғары болса, көрсетілген 
мерзімде алынады деп есептелген кірістер соғұрлым аз болады, демек, бір 
Караганда, үйым сатып алушылар мен кредитор үшін тартымды болып 
көрінуі мүмкін, бірақта сол мезгілде ол төлем қабілетсіз болып шығуы да 
мүмкін.

Компания басшылығы тәжірибеде ТМҚ-ны бағалау әдісін таңдау 
кезінде, оның мүддесіне жауап беретін әдісті қолдануға тырысатын 
болады.

Көрініп тұрғандай, шешім қабылдауға әсерін тигізетін, келтірілген 
факторлар толық болып саналмайды, бірақ та тауарлық-материалдық 
қорларды бағалау, ол пайдаланылатын әртүрлі мақсаттар арасындағы 
мәмілеге келушілік болып саналатын фактіні пакты бейнелейді

Тауарлық-материалдық қорларды бағалау әдістері сиякты тауарлык- 
материалдык қорлардың өзіндік қүны алуан факторлардың үлкен санына 
қатысты болады. Олардың негізгілері болып мыналар саналады: багалар
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Мі>п колік тарифтерінің өзгеруі, қоймаларда және өндірістік цехтарда және 
і П Полу ұзақтыгы.

Гауарлық-материалдық қорлардың өзіндік қүнына мыналар кіреді:
* "I> іарды сатып алу шығындары, оларды орналастыратын жерге жеткізу 
ф нн' кажетті жағдайға келтірумен байланысты көлік — дайындау 
ші,и мстары, өнімдерді өңдеу (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) 
ніі.п ындары.

Іінді, қорларды сатып алу жэне өңдеу кезіндегі өзіндік құнды 
ииііііитастыруды бөлек қарастырып көреміз. Сатып алу процесінде 
'іміндік кұн» сөзі, жабдықтаушыға төленетін, жай пакты қол ақшаны ғана 
Шмдіруі мүмкін. Сол мезгілде, егер ұйым бөлшек саудамен (немесе 
ннціріспен) айналысатын болса, онда сатып алынған тауарларды жеткізгені 
рміп төлеген шығыстарды ол өзіндік құнның бір бөлігі ретінде карайды. 
пис кэсіпорындар жогарыда айтылган шығындарға косымша ретінде 
ьциісын көтеріп қайта сатқанға дейін тауарларды сақтау қүнын білдіретін 
німаиы қосады, үшінші бір кәсіпорын -  корды багалау мақсаты үшін 
мупдай шығыстарды елемейтін болады.

Сонымен, қорларды сатып алу шығындарына сатып алу бағасы, алып 
лүру баж салыгы, жабдыктау, делдалдық ұйымдарға төленген 
( і і м и с с и я л ы қ  сыйақылар, көлік дайындау шығыстары және корларды 
і іітып алумен тікелей байланысты өзге де шығыстар кіреді. Компанияның 
іччмі саясатында, кызметтің өзіндік сипаттарын ескере отырып, сатып any 
(иііндік қүн) шығындарына жататын шығыстар тізбесін ашып көрсету 
кижет.

Өзіндік кұнынан томен жэне таза өткізу кұны бойынша тауарлық- 
материалдық қорларды бағалау

Тауарлық-материалдык корлардың өзіндік құны қорларды бағапау 
ушін неғүрлым ыңғайлы база болып саналады, сонымен бірге кейбір 
үикытта қорлар қаржылық есептілікте олардың өзіндік қүнынан төмен 
Гіолып көрсетілуі мүмкін. Физикалық тозуы, тауардың ескіруі, багалардың 
юмен түсуі осындай себептер болуы мүмкін. Мүндай жағдайларда өткізу 
(юйынша барлык шығыстарды шегергеннен кейін, аталған корларды 
с ату дан алуға болатын соманы аныктау кажеттілігі туындайды. Бүл үшін 
корлардың кұны таза өткізу күнымен салыстырылады, егер таза өткізу 
күны қордың өзіндік кұнынан төмен болса, онда қорды бағалау, өткізу таза 
қүнына дейін азайтылады. Консерватизм принципі осындай тәсілдің негізі 
болып каланған.

Қорлардың таза өткізу қүны оларды сатуда үйымдастыру мен жинауға 
(комплектацияга) жұмсалатын шығыстарды шегергендегі кэдімгі 
шаруашылық кызметі барысында болжанып отырған өткізу бағасына тең
болады.

Тауарлык-материалдык қорлар бірліктерінің қүнын есептеу келесі 
түрде жүргізіледі. Ең алдымен, таза өткізу қүнын есептеу есеп айырысулар
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жасау кезіндегі өткізуге арналған қорлардың көлеміне негізделеді. Бүл 
есептеулер, кезең аяқталғаннан кейін болатын, кезең соңындағы жағдайдм 
растайтын оқиғаның дэрежесіне қатысты, сол оқиғаларға тікелей жататыи 
бағалалардың немесе өзіндік ісұнныц ауытқуларын ескереді. Аталғам 
кездегі тауарлық-материалдық қордың аталған түрінің бірліктеріи 
өткізудің болжанып отырған (бағалау) бағасынан аталған қорды сатуғш 
дайындық жағдайына дейін келтіруге жұмсапатын барлык шығындар 
шегерілген болуы тиіс.

Сату бағасы мен сатуға дайындық жағдайына дейін келтіругв 
жұмсалатын шыгындар арасындағы айырма таза өткізу құны болым 
аталады.

Мысалы, дүкендегі 1 кг қант:
- 40 теңгеден сатып алынды;
- сатуға дайындау шығындары -  20 теңге;
- өткізу таза құнының жиыны -  60 теңге;
- нақты сату бағасы:
а) 90 теңге (егер сұраныс жоғары болса);
б) 60-65 теңге (егер кант сүраныска ие болмаса).
Өткізу таза қүнының сатып алу шығындарына жэне өткізуге дайындау 

шығыстарына тәуелді екені аталған мысалдан анык көрінеді. Бухгалтерия 
осы көрсеткішті дәл бакылап, оны пакты сату немесе нарықтық бағасымен 
салыстыруы тиіс. Егер таза өткізу күны нарықтык кұнынан жогары болса, 
онда аталған тауар дүкен үшін залалды; егер керісінше салыстырсақ -  онда 
табысты болып шығады.

Таза құнды есептеуді түтастай түрде ТМҚ бойынша (тәжірибеде сирек 
қолданылады), сол сияқты тауарлар топтары және тауарлардың жекелеген 
топтары бойынша жасауға болады.

Осылайша, таза өткізу қүны бойынша қорларды бағалау жүргізілетін 
мынадай ережелерді анықтаймыз:

1) егер қорлар өткізуге арналған болса, онда есептеулер өткізудің 
ағымдағы нарықтық бағалары негізінде жүргізіледі;

2) егер қорлар жасалған шарттар бойынша өткізуге арналған болса, 
онда есептеулер шартты орындауға арналған көлемде, контрактылық 
бағалар бойынша жүргізіледі. Шарттағы кажетті көлемнен асып кететін 
қорлар, ағымдағы нарықтық бағалары бойынша қайта бағаланады.

3) егер солардың негізінде шығарылған дайын өнім, өзіндік кұнға тең 
немесе одан асатын бағалар бойынша сатылатын болса, шикізат және 
материалдар қайта бағаланбайды. Егер мүндай сенімділік жоқ болатын | 
болса, шикізат жэне материалдар олардың қалпына келтірілетін күны 
бойынша қайта бағаланады.

Одан кейінгі әрбір кезеңде тауарлық-материапдық қорлардың таза 
өткізу қүнын жаңадан бағалау жүргізіледі. Бағалаудан аныкталған кұн і
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, имін:ы танылады жэне ол анықталған есепті кезеңнің шығысына есептен 
ми.и прылады.

Газа өткізу құны жекелеген бірліктер үшін, немесе тауар топтары 
 ̂hi in қарастырылуы тиіс. Қорлар құнын тұтастай немесе тіпті негізгі топ
...... інша қарастыруға, содан кейін, таза өткізу құнын немесе жалпы күнын
м мііі томен қарастыруга кеңес берілмейді.

Гауарлық-материалдык корларды өзіндік құнынан жэне таза өткізу 
іупмінан төмен анықтау үшін: баптар бойынша, негізгі тауар топтары, 
мірнардың жалпы деңгейі эдістері қолданылады.

Баптар бойынша эдіс -  тауарлық-материалдық қорлардың эрбір 
нііуының баланстық күнынан және таза өткізу кұнынан ең аз мәні 
піндішып алынады. Бүл ең аз цифрлар бірге қалыптасады және жалпы 
и и ішы береді.

Тауар топтары әдісі -  тауарлық-материалдық қорлардың әрбір 
іиГіының баланстық қүнынан жэне таза өткізу құнынан ең аз мэні 
іиңдалып алынады.

Қорлардың жалпы деңгейі әдісі -  барлық тауарлық-материалдық 
мірлардың баланстық кұнынан жэне таза өткізу кұнынан ең аз мәні 
мцдалып алынады.

Тікелей есептен шығару әдісі - өзіндік күн мен таза өткізу кұны өзара 
ii'il болтан кезде қолданылады.

Мысалы, жиһаз сататын дүкен столдардың, орындықтардың, 
іііііандардың эрбір түрі үшін (баптар бойынша әдіс); бүкіл жұмсак 
іміһаздар, барлық столдар, барлық орындықтар үшін (негізгі тауар 
мтегориялары); барлық дивандар, креслолар, столдар, орындыктар үшін 
(корлардың жалпы деңгейі эдісі) кұнынан жэне таза өткізу кұнынан томен 
иүнды анықтай алады.

¥йым есеп саясатында таза кұнның бастапкы есебі эдісін алдын-ала 
Гіелгілеуге және есепті кезең соңына дейін содан ұстануға міндетті.

Бухгалтерлік есепте әрбір жылдың 31 желтоқсанында мынадай 
іказбалар жасалуы мүмкін:

Дт 7010 - Кт 1300; егер қорлардың өзіндік қүны таза өткізу құнынан 
жогары болса:

Егер өзіндік қүны төмен болса: Дт 7010 -Кт -  қорлар шоттары
Баланстық қүн мен таза өткізу құны арасындағы айырма шығыс 

ретінде каралады және кірістер мен шығыстар туралы есепте көрсетіледі.
Ыктимал таза өткізу кұнын есептеу кезінде корлардың қапдықтарын, 

олардың айналымдылыгын, қорларды сақтау талаптарын жэне т.б. білу 
қажет. Таза өткізу қүны есептері сарапшының есебі немесе арнайы 
күрылған комиссияның актісі түрінде расталуы тиіс. Есептер мен актілер 
озіндік қүн мен таза өткізу құны арасындағы айырмашылықтарды есептен 
шығару үшін негіз болып қызмет ететін болады. Осы қүжаттарда құнның 
томен түсу себептері мен шамалары көрсетіліп, қүндардың өзгеру
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үрдістеріне болжам жасалатын болады. Кәсіпорындарда, қорлардьш 
есептік құнының мөлшеріне әсерін тигізетін, өтімді емес, құнсызданғаи 
жэне нормативтен тыс корларды аныктау жөніндегі тұрақты комиссиял.ір 
кұрылуы тиіс.

Тәжірибеде қорларды сату:
- қорларға баганың жалпы төмен түсуі;
- қорлардың физикалық зақымдануы;
- қорлардың моралдық ескіруі және т.б.;
- материалдық шығын жэне т.б. себептер бойынша өзіндік қүнынаи 

төмен сатылатын жағдайлардың болуы мүмкін.
Мүнан өзге, қолдағы бар корлардың арасында, экономикалық пайда 

әкелмейтін, өтімсіз, қүнсызданған тауарлық-материалдық қорлар байқалуі.і 
мүмкін. Мүндай келеңсіз жағдайлар кейбір қорларды есептен шығару 
бойынша резервтер жасау мен оның есебін жүргізу қажеттілігін туғызады. 
Қорларды қамтамасыз ету үшін резервтер жасау -  бүл қаржылық есептілік 
жасаушыларға, активтермен байланысты болуы мүмкін тәуекелдерді 
бағалауды көздейтін №2 Халықаралық бухгалтерлік есеп стандартыныц 
талабы болып табылады. Компанияның есеп саясатында қорлардыи 
қүнсыздануына резерв жасау тэртібін белгілеу мен оны қорғау көзделеді. 
Бүл туралы есеп саясатындағы жазбалар фрагменті былайша көрінуі 
мүмкін: «Қорларды қамтамасыз ету резерві олардың моралдық ескіруі 
немесе бағалардың төмендеуі салдарынан болатын қорлардыц 
болашақтағы құнсыздануын көрсету үшін жасалады. Резерв жасау үшін, 
сақталу мерзіміне тиісті аударымдар пайызын қолдана отырып, сақтау 
мерзімі бойынша қорлар қалдықтарын талдау әдісі қолданылады». 
Арнаулы әдебиеттерде бұл мәселе бойынша төмендегідей ұсынымдар 
беріледі:

- 3 ай сақтауға дейін аударым пайызы -  0;
- 3 айдан 6 айға дейін -  5%;
- 6 айдан 9 айға дейін -  10%;
- 9 айдан 12 айға дейін -  15%;
- 1 жылдан жоғары -  50%.
Әрбір кәсіпорынның өз аударым пайызы мен мерзімдерін белгілеуге 

қүқығы бар. Мысалы, 60 күнге дейін, 60-тан 150 күнге дейін, 150-ден 360 
күнге дейін, 1 жылдан жоғары. 3 айға дейінгі қозғалыссыз қорларды 
қалыпты деп, ал осы мерзімнен жоғары қорларды проблемалық деп тануға 
болады. Мұндай жағдайларда, жабдықтау жэне маркетинг қызметінен 
түсініктеме алу көзделеді.

Қазіргі уакытта, үкімет белгілеген қорларды сақтау нормативтері жоқ. 
Сондықтан да нормативтен тыс қорларды белгілеу үшін орташа айлык 
кіріс мөлшері колданылады.

Ықтимал сату бағапарын жеткілікті дәрежеде дэл белгілеу мүмкін 
болмаған жағдайларда немесе осындай бағаларды анықтау маңызды
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и швлай жэне уакыт шыгындарын талап еткен жағдайларда, құнсызданған 
і піс нормативтен тыс корлардың кейбір түрлері бойынша қорлардың 
һуііііііі есептен шығаратын резерв жасалуы мүмкін. Қорлардың қүнына 
и. и іленетін резерв жасау пайызын кәсіпорынның өзі белгілейді және оны 
11 і іі саясатында көрсетеді. Кейбір уақытта бұл резерв қорлардың табиғи 
м'муін есептен шығару кезінде қолданылады.

Резерв жасау мен оны пайдалану есепте келесі жазбалар арқылы 
мірсетіледі:

Жасалган резерв есебінен корларды есептен шығару: Дт7440 - Кт1360 
Таза өткізу күнының үлғаюымен байланысты кері жеткізгенге дейінгі 

. і гіітеу (шығыстардың азаюы); ДтІЗбО - КтІЗЗО
Есепті кезең соңындағы резервтің пайдаланылмаған сомасы 

іпшьдосы) сторномен өшіріледі немесе резерв жасау кезінде бухгалтерлік 
міітамамен (проводкамен) кері көрсетіледі: ДтІбЗО - Кт7440

Қорлардың кұнын есептен шығару тікелей есептен шығару әдісімен 
(резерв жасаусыз) жүзеге асырылады: Дт7440 - КтІЗЗО

Осылайша қорларды есептен шығару бойынша резерв жасау мен оның 
ічіебі қаржылық есептілікте қорлардың бағасын нақты көрсетуге мүмкіндік 
Оереді.

7.3. ТІУІҚ-ның өзіндік күнын анықтау әдістері

№2 Халықаралық каржылык есеп стандарты (ХБЕС) бойынша 
ппдіріске немесе сатуға есептен шыгарылатын тауарлық-материалдық 
іюрлардың нақты өзіндік күнын, қорларды багалаудың:

• орташа мөлшердегі қүн;
• ФИФО;
•өзіндік сәйкестендіру (идектификациялау) эдістерімен анықтауға 

болады.
Қорлардың орташа мөлшердегі қүны, аталған кезең ішінде сатып 

шіынган немесе өндірілген, есепті кезең басында колда бар осындай 
ійрліктердің орташа кұнын анықтаумен есептеліп шығарылады. Аталған 
одіс арқылы, кезең басында болган натуралды түрдегі (бірліктердегі) 
қорлар санына тауарлық-материалдық қорлардың құнын есептеу кезінде 
кезең ішінде сатып алынған қорлардың саны, ал кезең басындағы құнға -  
еатып алынган қорлардың қүны қосылады. Қор бірліктері құнының орташа 
шамасы оның жалпы құнын (кезең басындағы баланс плюс сатып алу) кор 
бірліктерінің жалпы санына (кезең басындағы баланс плюс сатып алу) 
Гюлу арқылы алынады. Қор (сату) шығысы, осылай алынган орташа кұн 
Гюйынша көрсетіледі және кезең соңында өткізілген өнімдердің жалпы 
озіндік қүнына енгізіледі.
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Жұмсағаннан кейін калган натуралды және құнымен көрсетілгеи 
қордың сальдосына аталған қор бірліктерін кезекті сатып алу барысынди 
алған жалпы құн мен оның саны қосылады және бірліктердің орташп 
қүнын есептеу рәсімі тексеріледі.

Тауарлық-материалдық қорларды ФИФО әдісімен бағалау кезіндс 
бірінші кезекте бірінші болып сатып алынған қорлардың құнын есептси 
шығару болжанады. ФИФО әдісі олардың ағымдағы нарықтық құныпл 
жақындатылған қорлар құнының мэнін береді, тауарлық-материалдыһ 
қорларды пайдалану немесе сату кезінде соған сәйкес жалпы қүннап 
ұйымға хронологиялық түрде калган барлығынан бұрыи түскен қорлар 
қүны шегерілуі тиіс екендігі гіринципі әдістің негізі болып табылады.

Өзіндік сәйкестендіру бойынша бағалау эдісі, әдетте арнайы жобалар 
немесе тапсырыстар үшін шығарылған жэне соған арналған өзара бір-бірім 
алмастыратын тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер болын 
саналмайтын тауарлық-материалдық қорлар бірліктерінің өзіндік құныи 
есептеуді болжайды. Аталған эдісті пайдалану қорлардың эрбір бірлігін 
ерекше таңбалауды (маркировка жасауды) болжайды, бұл уақыттың ксі 
келген сәтінде оның кұнын анықтауға, сондай-ақ қорлардың нақты түрінін 
әрбір бірлігінің өткізу күнін ұйымда калған сатылған қордың өзіндіі» 
қүнын анықтауға мүмкіндік береді. Аталған әдісті қолдану кезіндс 
тауарлық-материалдык корлар кұнының козғалысы, әдетте, олардыи 
физикалық қозғалысымен сәйкес келеді. Бұл қорлардың физикалык жәік 
кұндық айналымдарын толык атқаратын бірден-бір тәсіл болып саналады 
Бұл шығыстың кіріспен дэл сэйкес келуін жэне есепті күнге сондай-ак 
корлардың қүнын обьективті бағалауды камтамасыз етеді. Сонымен біргс 
бағалаудың бұл әдісі, айналым жылдамдығы аз, құны жоғары корлар 
бірлігі үлкен емес кәсіпорындарды қоспағанда, тәжірибеде қолдану 
қолайсыз.

Қоларларды есептен шығару сомасы баланс көрсеткіштеріне тікелеіі 
эсер етеді, ол өткізілетін өнімдердің өзіндік кұнының көлемі арқылы есепті 
кезеңнің қаржы нәтижелеріне эсерін тигізеді, сондыктан да 
компаниялардың есеп саясатында жоғарыда айтылған әдістердің бірін 
таңдауга және белгілеуге құқы бар. №2 Халықаралық бухгалтерлік есеи 
стандарты, кәсіпорындардың оны пайдалану сипаты бойынша үқсас, 
барлық қорлар үшін бағалаудың кэсіпорын бірдей формулаларым 
(әдістерін) қолдануы тиіс екенін айқындайды.

Жылдық қаржылык есептілікті жасау алдында қорлардың нақты 
өзіндік қүны олардың нарыктық қүнымен салыстырылады. Қорлар 
міндетті түрде екі шаманың - өзіндік кұнның және ықтимал таза өткізу 
құнының ең аз қүны бойынша бағалануы тиіс.

Тауарлык-материапдық қорларды бағалау әдістерінің жоғарыда 
келтірілген мысалдары қорлардың үздіксіз есебі жүйесіне негізделген, 
тауарлық-материалдық қорларды эрбір сатып алу жэне сату (есептеп
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пн,и ару) туралы жазбалар жүргізу жолымен осы жүйе бойынша қорлардың 
уідіксіз есебі жүргізіледі. Аталған жүйені республиканың барлық 
і. ісіпорындары пайдаланады. Халықаралық қаржылық есеп стандарты 
іипасындағы шоттар жоспары 1300 «Қорлар» ішкі бөлімінің шоттарында 
һорлар есебін көздейді, ТМҚ-ны сатып алуды жэне шығысты көрсетеді.

Тауарлық-материалдық қорлардың келіп түсуі және шығыс, қорлар 
козгалысын қадағалауға мүмкіндік жасай отырып, күн сайын тұрақты 
ттізде есепке қабылданады. Тауарлық-материалдық қорлардың әрбір 
игиуы бойынша бөлек (жеке) шот жүргізіледі. Қорларды сатып алу осы 
шоттардың дебеті бойынша көрсетіледі. Өндірістегі қорлардың қандай бір 
Гюлсын түрін беру кезінде тиісті кордың шоты берілген қорлар сомасына 
кредиттеледі. Бұл сома өткізілген өнімдердің өзіндік қүны шотының 
цебетінде көрсетіледі. Өткізілген өнімдердің өзіндік қүны оның шотына 
пум сайын жазбалар жасау негізінде айқындалады. Салгастыру мақсатында 
ішйдапанбаған қорларды түгендеу (санап шығу) жүргізілуі мүмкін. 
Үідіксіз есеп пен кезең соңындағы түгендеу арасында алшақтық 
ііиықталған жағдайда үздіксіз есеп сомасы түгендеу сомасының көлеміне 
дейін түзетулер енгізуге жатады. Осылайша, үздіксіз есеп жүйесі 
ікигдайында, пайдаланылған тауарлық-материалдық қорлардың саны мен 
Оухіалтерлік есеппен бақыланатын қорларды қадағалау үшін осындай 
жазбалар жүргізіледі, өйткені ол пайдаланушыға қолдағы бар тауарлардың 
ііііқты саны мен есепте көрсетілген сомалар арасындағы айырманы 
лііқындауға және қадағалауға мүмкіндік береді. Бүкіл есепті кезең ішінде: 
шуарлық-материалдық қорлардың белгілі бір түрлерінің болуы мен 
откізілген қорлардың өзіндік құны белгілі болуы тиіс.

Тауарлык-материалдық қорлардың үздіксіз есеп жүйесімен қатар 
.чісмдік тәжірибеде тауарлық-материалдық қорлардың мерзімдік есеп 
жүйесі қолданылады.

Мерзімді есеп жүйесі жағдайында, тауарлык-материалдық қорлардың 
ікаппай есебі жүргізілмейтіні болжанады. Тауарлық-материалдык қорлар 
физикалық қайта санау (дана, литр, тонна жэне т.б. бойынша) әдістері 
арқылы есепті кезең соңында қайта саналады. Қорларды сатып алу, 
шоттарды бір мезгілде кредиттеу (ақша қаражаттары, кредиторлық 
бсрешек және т.б.) арқылы шоттар жоспарының 1300 ішкі бөлімінің бөлек 
і іпітетикалык шотының дебеті бойынша көрсетіледі.

Өткізілген (пайдаланылған) тауарлық-материалдық қорлардың өзіндік 
күны жүргізілген түгендеу нәтижелері негізінде айқындалады: сатып 
илынған қорлардың қүны есепті кезең басындағы қолда бар корлардын 
күнына ұлғайтылады, осы сомадан есепті кезең соңындағы қорлар қүны 
імсгеріледі. Төменде, өткізілген қорлардың өзіндік құнын анықтау 
формуласы беріліп отыр:
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Есепті кезең Сатып Өткізуге Есепті Өткізілген
басындағы + алынған = дайын - кезең = ТМҚ-ның 

ТМҚ қалдығы ТМҚ ТМҚ-ның соңындағы өзіндік
өзіндік ісүны ТМҚ қалдығы кұпы

Мерзімді есеп жүйесі, кеңсе (конделяриялық) жұмыстарының келемім 
анағұрлым кысқартатындығымен ыңғайлы болып саналады. Бірақ та од 
сол кезде қандай тауарлардың бар екендігі туралы ақпарат бермейді 
Мерзімді есеп жүйесі шағын кәсіпкерлік үшін ыңғайлы болып саналады 
бірақ та үлттық бухгалтерлік есеп шеңберінде мерзімдік есеп жүйөп 
жағдайында қорлар қозғалысының есебін жүргізу үшін қосымиш 
синтетикалық шоттар жүргізу туралы мэселені қарастыру қажет болады 
Мысал үшін, тауарлық-материалдык қорларды сатып алу бойыншп 
шығыстар есебі үшін синтетикалық шоттар қажет.

Жоғарыда көргеніміздей, жүмсалған тауарлық- материалдык қорлар 
қүнының шығындарына есептеп шығарудың түрақты және мерзімді есебі 
жүйесіндегі айырмашылык, есепті кезең соңындағы қорлардыц 
калдыктары мен шығындарына (кредиттік айналым) есептен шығаруід 
жататын қорлар кұнын есептеудің дәйектілігінен түрады. Үздіксіз есси 
жүйесін пайдалану жагдайында есепті кезең соңында (немесе қажеттілігііи 
қарай өзге күнде) кірісті оның өзіндік құнымен салыстыру жолымсп 
өнімдерді өткізуден алған кірістер балансы шығарылады. Өткізілгси 
өнімдердің өзіндік күны мен өнімдерді өткізуден алған кіріс көрсеткіштері 
кірістер мен шығыстар туралы есепке көшіріледі (ауыстырылады) жәіп 
солардың негізінде аралық жиыны түрінде өткізуден алған жалпы кіріе 
есептеліп шығарылады.

Шығындарды түрақты немесе мерзімді есептен шығару жүйесім 
таңдау, сондай-ақ олардың әрбірінің ішінде тауарлык-материалдык, 
қорларды бағалаудың кандай да бір болсын әдісін таңдау және оларды есеи 
саясатында жария ету көптеген факторларға: үйымдастыру формаларына, 
сүраныс пен үсыныс динамикасына, бағалар коньюнктурасына, каржылык 
және дивидендтік саясатқа қатысты болады.

7.4. Бухгалтериядағы тауарлық-материялдық қорлар есебі

Бухгалтериядағы материалдар есебін екі нүсқаға (вариантқа) бөлін 
көрсетуге болады. Бірінші нұсқа бойынша бухгалтерияда материялдардың 
әрбір түрі мен сортына аналитикалық есеп карточкалары ашылады, 
карточкадағы жазулар материалдар кірісі мен шығысының бастапқы 
күжаттары негізінде жазылады. Қойма есебі карточкаларынан өзгешелігі, 
аналитикалық есеп карточкаларында материалдар натуралды түрде ғана 
емес, сонымен бірге ақшалай көрсетіле отырып есепке алынады. Барлық
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Мрточкалардың жиын деректері бойынша ай аяқталғаннан соң 
иіииіитикалық есептің сорттық сандық-сомалық ведомостары жасалады 
і, чіс олар тиісті синтетикалық шоттардың айналымдарымен және 
һиндықтарымен және қойма есебі карточкаларының деректерімен 
ииіыстырылады. Екінші н.ұска бойынша барлық кіріс және шығыс 
ң  жаттары номенклатуралық номерлері бойынша топтастырылады және ай 
ищында, материалдардың әрбір түрінің келіп түсуі мен шығыс туралы 
і ііі.ііі деректер құжаттар бойынша саналып, эрбір қойма бойынша, 
міігериалдардың түрлері бойынша тиісті синтетикалық шоттарда айналым 
тмомостарына жазылады. Бүл нұсқа көп жүмысты қажет етеді, өйткені 
пііналым ведомосына материалдардың жүздеген номенклатуралық 
імшсрлерін жазуға тура келеді.

Сонымен бірге, жоғарыда айтылғандай, жедел-бухгалтерлік немесе 
і шіьдолық әдіс; материалдар есебінің әдісі неғұрлым прогрессивті болып 
' аналады. Сальдолық әдіс жағдайында бухгалтерия аналитикалық, сол 
сцяқты айналым ведомостарының бөлек (жеке) карточкаларында қойма 
ітебінің деректерін қайталамайды, қоймаларда жүргізілегін 
материалдардың қойма есебі карточкапарын аналитикалық есептің 
pci истрлері түрінде пайдаланады.

Материалға-жауапты тұлғалардың есептерімен бірге келіп түскен 
материалдар қозғалысы бойынша бастапқы құжаттар, бухгалтерияда 
оларды тексеріп және санап болғаннан кейін, материалдардың 
моменклатуралык топтары мен қоймалары бойынша, кіріс және шығыс 
күжаттары бөлек (жеке) саналады. Ай өткеннен кейін картотека, әрбір 
койма бойынша бөлек, сомасы көрсетіле отырып, топтың айналым 
исдомостарын жасау үшін пайдаланылады. Осы ведомостардың деректері 
калдықтар ведомостарының күндык деректерімен (мәліметтерімен) жэне 
синтетикалық есеп регистрлеріндегі жазбалар жиынымен салыстырылады.

Құжаттарды қолмен немесе есептеу машиналарының көмегімен өңдеу 
кезінде материалдар қозғалысының синтетикалық есебін бухгалтерия, 
сомасын корсете отырып, тиісті синтетикалық шоттарда, аналитикалық 
іиоттарда, ал олардың ішінде -  қоймалар бойынша (материалға-жауапты 
түлғалар бойынша) және материалдар топтары бойынша жүргізуі тиіс.

Мерзімді түрде немесе есепті кезең соңында жинақтау 
иедомостарының жиын мәліметтері (кіріс және шығыс бойынша) есеп 
регистрлерінде жазылады.

Журнал-ордер үлгісі жағдайындағы есепте осы мәліметтер №10 
«Материалдар қозғалысы (ақшалай көрсетіле отырып)» ведомосының 
гиісті бөлімдерінде жазылады. Ведомостардың үлгісі еркін болуы мүмкін.

Ай аяқталғаннан кейін, материалдарды сатып алу және дайындау 
туралы мәліметтер негізінде, бухгалтерия:

а) жолдағы материалдар қалдықтарын жэне жабдықтаушылар 
қоймаларынан жеткізілмеген материалдарды;
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б) фактураланбаған жеткізілімдер туралы мәліметтерді;
в) мерзімінде төленбеген есептесу құжаттары бойыны

жабдықтаушыларға (берешек қалдықтарын анықтауға тиіс.
Бұл есеп мәліметтері келіп түспеген жүктерді іздо\

жабдықтаушыларға берешекті төлеу үшін жабдықтаушылардан шоі 
фактураларды талап ету, сондай-ақ Бухгалтерлік баланста жэне імі. 
каржылық есептілік формаларында көрсету үшін тиісті шаралар қолдим 
мақсатында пайдаланылады.

Үйымға жататын тауарлық-материалдық қорлар есебі, сондаіі ш 
оларды жасаумен байланысты операциялар 1300 «Қорлар» ішкі бөліміпп. 
шоттарында жүргізіледі.

Аталған ішкі бөлімнің шоттары ұйымға жататын шикізш 
материалдар, ыдыстар (таралар) мен өзге корлардың бар жоғы мон 
қозғалысы туралы ақпараттар жинақтауға арналған.

1310 «Шикізат жэне материалдар» шотында, оның негізін қүраІІ 
отырып, жасалатын өнімнің құрамына кіретін немесе оны жасау кезіндс 
кажетті құрамды бөліктері (компоненттері) болып саналатын ұйыміп 
жататын шикізаттың жане негізгі материалдардың; өнімдер өндіруи 
қатысатын немесе шаруашылық мұқтаждары, техникалык мақсаттар үшін 
түтынылатын, өндірістік процеске көмектесетін қосымша материалдардып 
бар-жоғы мен қозғалысы есепке алынады.

Қүны өндірілетін өнімдердің өзіндік құнына кірмейтін, комплектідс 
сату үшін сатып алынған қорлар 1330 «Тауарлар» шотында есепкі' 
алынады.

1350 «Өзге қорлар шотында косалқы бөлшектер, ыдыстар (таралар) 
мен ыдыс -  материалдар, өндіріс қалдықтары (кесінділер, жаңқалар және 
т.б.), түзетуге келмейтін материалдар, материал ретінде пайдалануға 
келмейтін, негізгі құралдардың кетуінен алынған материалдар, аталғам 
субьектідегі отын немесе қосалқы бөлшектер (метал сынықтары, өтел 
шикізаттар), тозған шиналар мен өтел резиналар жэне т.б. бар-жоғы меп 
козғалысы есепке алынады.

Есептік бағалар бойынша (сатып алу өзіндік кұны орташа сатып алу 
бағалары бойынша) материалдар есебі кезінде есептік бағалар бойынша 
қорлар қүны мен қорларды сатып алу өзіндік құны арасындағы айырма 
есептеу жолымен анықталады жэне ерекше (окшау) есепке алынады. Бұл 
ретте бухгалтерлік есепте 1200 «Қорлар» ішкі бөлімінің тиісті шоттарыньщ 
дебеті бойынша шоттар кредитімен корреспонденциядағы келіп түскен 
материалдардың кұны көрсетіледі:

•3310,4110 67 -  жабдықтаушылардың шотына енгізілген (оның ішінде 
кеден баж салықтарын төлеу бойынша) көлік-дайындау шығыстарымен 
жэне жабдықтаушы ұйымдардың барлық үстемелерімен 
жабдықтаушылардың бағалары бойынша (қосымша құн салығынсыз) келіп 
түскен материал дардың қүнына. Бүл ретте жабдықтаушылардан
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И|*ічкпушілерден) келіп түскен материалдар, олар кай уақытта келіп 
I •, киндігіне қатыссыз түрде (жабдықтаушының есеп айырысу кұжаттарын 
I  и м іінга дейін немесе алғаннан кейін) кіріске алынады;

• 3390,4170 -  көлік ұйымдарына төленетін көрсетілетін қызметтер 
I  кунына (сондай-ақ қосымша құн салығынсыз), тауар биржаларының 
I і іі|»:стетін қызметтерінің қүны және т.б;

• 1250 -  есеп беретін болып алынған сомалардан төленген, 
I *іііісриалдар құнына;

•6280 «Өзге кірістер» - заңды және жеке түлғалардан өтеусіз алынған 
■ миториалдар сомасына, мүнда, оларға меншік қүқыгын алу күні үйымның 

ішіімасында оларды кіріске алу күнімен сәйкес келуі тиіс; түгендеу кезінде 
пііііікталған, артық шыққан материалдарды кіріске алу сомасына.

Төлем-есеп айырысу кұжаттары келіп түспеген жабдықтаушылардан 
і .ы гкізушілерден) келген материалдар, қоймада жасалатын қабылдау 
йктісі бойынша қабылданады. Осы материалдарды кіріске алу есептік баға 
іыііынша немесе шарттағы бағалар бойынша жүзеге асырылады. Егер 
іч онті кезең соңына дейін есеп айырысу құжаты келіп түспесе, көрсетілгеи 
/іаіткізілімдер белгіленген баға бойынша к ал ад ы. Келесі айда есеп айырысу 
күжаты келіп түскен кезде фактураланбаған жеткізілімдердің кұны 
беЛГІленген бағада сторномен өшіріледі және жеткізушілердің 
кужаттарында көрсетілген нақты сомалар бойынша жаңа жазбалар 
жисалады. Ай соңында жолда қалған немесе жеткізушілердің қоймасынан 
іксткізілмеген, акцептелген жэне төленген материалдар, «жолдағы 
материалдар» немесе баланстан тыс ретінде, тиісті сомаларды бөліп 
корсетумен, материалдар есебінің сол шоттары бойынша көрсетіледі. 
Келесі айдың басында есепке алынған (қабылданған) сомалар сторномен 
ошіріледі және жеткізілмеген жүк үшін төленген сомалар ол келгенге дейін 
дебиторлық берешек ретінде есепте саналатын болады.

Өндіріске және өзге кажеттіліктерге босатылған материалдар ХҚЕС 
бойынша шоттар жоспарының 1300 «Қорлар» шағын бөлімінің тиісті 
шоттарының кредитіне, 8 «Өндірістік есеп шоттары» тиісті шоттарының 
дебетіне; нақтылай айтканда өндіріске жұмсалатын материалдардың нақгы 
шығысына; басқа сырт жаққа материалдарды өткізу кезінде -  7000 
«Өткізілген өнімдер мен көрсетілген қызметтердің өзіндік күны» шағын 
бөлімінің шоттарына; жалпы және әкімшілік максаттары мен кэсіпкерлік 
қызметтер корсету үшін материалдарды пайдалану кезінде -  7200 
«Әкімшілік шығыстары» шоттарына есептен шығарылады.

Бухгалгерлік есеп пен қаржылық есептілік мәліметтерінің анықтығын 
қамтамасыз ету үшін мүлік пен ақша міндеттемелеріне түгендеу 
жүргізіледі. Түгендеу — мүліктер мен міндеттемелердің бухгалтерлік есеп 
мәліметтерімен нақты сэйкес келу бар-жоғын тексеру.

Түгендеудің мерзімді жэне түрақты екі жүйесі қолданылады. 
Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты мен Халықаралық қаржылық
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есеп стандарты бойынша шоттар жоспарының талаптары мерзімді 
түгендеу жүйссіне негізделген.

Мерзімді түгендеу жүйесін пайдалану жагдайында бухгалтерлік еоон 
шоггарында тауарды сатудан түскен кіріс қана тіркеледі, ал сатылған 
тауарлардың өзіндік ісүн ы ТМҚ есебі шоттарында белгіленбейді 
(тіркелмейді). Түпкі тауар қалдмқтарынмң өзіндік күнын анықтау үшін 
физикалық түгендеу мерзімді түрде, әдетте есепті кезең соңында жылымп 
бір per жүргізіледі. Жогарыда атап откендей, сату үшін қолда бар 
тауарлардың өзіндік қүнын түпкі тауар корларынын өзіндік қүнымен (ТМК 
нэтижелері бойынша санымен) салыстыру сатылган тауарлардың өзіндік 
құнын анықтауга мүмкіндік береді. Егер сатылатын ТМҚ-нын 
номенклатурасы, саны кеп болатын болса, онда кәсіпорындардын 
көпшілігі мерзімді түгендсу жүйесін колданады.

Түгендеу міндетті тзртіпте келесі жайларда жүргізіледі:
• материалға жауапты түлгалардың ауысуы кезінде (істерді қабылдау • 

өткізіп беру күніне);
• корларды кайта багалау кезінде, корларга баганын өзгеруі кезінде;
•үрлық (қымқыру) немесе теріс пайдалану фактілері аныкталған

жагдайда, сондай-ак тауарлық-материалдық қорлар бүлінген жагдайда;
•төтенше жагдайлардан туындаған табиғат апаттары, өрт, авария 

немесе өзге төтенше жагдайларда;
•тарату (бөлу) балансын жасау алдында үйымды тарату (кайта кұру) 

кезінде жэне Қазақстан Республикасының заңмен козделген өзге 
жагдайларда.

Компанияның Есел саясатында түгендеуді жүргізудің мерзімдері, 
окигалары жәнетәртібі көрсетіледі.

ТМҚ-ны түгендеу нэтижелерін ресімдеу түгендеу комиссиялары 
арнайы жасаган түгендеу тізімдемелерінің типтік ведомосаралық 
үлгілерінің бланкілерінде жүргізіледі.

Түгендеу тізімдемелері есептеу және өзге ұйымдастыру 
техникаларымен, сол сиякты қолмен толтыру тэсілімен толтырылуы 
мүмкін. Ешкандай былгауга және тазалап өшіруге болмайды.

Түгендеу гізімдемелерінде толтырылмаган жолдарды қалдыруга 
рұқсат етілмейді. Тізімдеменің соцгы парагындагы (бетіндегі) 
толтырылмаган жолдар сызылып тасталады.

Материялды -  жауамты түлга түгендеуден кейін түгендеу 
тізімдемелерінен кателер тапса. онда ол (қойманы, секцияны жоне т.б. 
ашқанга дейін) бүл туралы түгендеу комиссиясына өтініш беруі тиіс. 
Атауының кате жазылуынап, оны жазбай кетуден, қате санаудан жэпе т.б. 
туындаган кем шыгу немесе артық шыгуы гуралы материалга-жауапты 
тұлганың отініші, түгендеу жүргізілген койма, секция ашылганға дейін 
кабылданады. Түрақты немесе жұмысшы түгендсу комиссиясы, агалган
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імгдайларды тексеруді жүзеге асырып. олар расталған жагдайда, 
ввлгіленген тәртіпте анықталган кателерге түзетулер жасайды.

Қателерді түзету, дұрыс емес жазулардың үстінен сызу жәнс сызылған 
«іімулардың үстінен дүрыс жазуларды жазу жолымен тізімдемелердіи 
Оіірлық даналарында жүргізіледі. Түзету түгендеу комиссиясының барлық 
мүшелсрі мен материалга -  жауапты түлғаның қолдарын қою арқылы 
псталады.

Жазулар осы корреспонденциялармен шектелмейді. Салалық есеп 
курсында арнайы жазулар окытылып үйретіледі.

ТМҚ-ны сактау жэне өткізу (босату) гіроцесінде оның есептік құны 
улгаю немесе азаю жағына қарай мерзімді түрде қайта қаралып отырады.

Кестс 7. Түгендеу нэтижелері бойынша бухгалтерлік жазбалар

Н" Операциялардыц маімүны Дебет Кредит
1 Дүкендсгі тауарларга түгендеу жүргізу нәтижесінде 

анықталады:
2 Табиги кему нормалары шегіндегі тауарлардың кем 

шыгуы
7110,1360 1330

3 Табиги кему нормаіарынаи тыс (материалға жауаиты 
тұлғанын кіпосінен)

1250 6010

■1 Ыдыстардыц (таралардын) артық шыгуы 1330 6280
Таүарлардыц бір-бірімен ауысып кстуіне 1330 1330

<> Аныкталган кем шыгу бойынша, шыгынды қайтару 1010,3360 1250

Қорлардың құнын кайта қарау үйым басшысының бүйрығымен 
жүргізіледі жэне актімен ресімделеді. Қорлардың күндықесебін пайдалану 
кезінде кұнды кайта қарау қайта бағаланатын корларды түгендегеннен 
ксйін барып жүргізіледі. Бүл ретте түгендсу тізімдеме -  актісі жасалып, 
омда кордыц атауы, оның артикулі, сорты, саны, ескі және жаңа багасы, 
сскі жэне жаңа бағалардағы қорлардың күны корсетіледі. Қорлардьщ 
натуралды -  құндық есебін найдалану кезінде құнды кайта қарау 
бухгалтерлік есеп деректері бойынша, яғни түгендеу жүргізусіз жүзеге 
иеырылады.

7.5. Студенгтің біліміи гсксеруге арналған сүрақтар

1. ТМҚ-ның келіп түсуін және кетуін күжаттық ресімдеу
2. Қоймадағы ТМҚ есебі жэне материалга жауапты түлғалардың 

есептілігі
3. ТМҚ-ны өзіндік кұиы бойынша бағалау
4. ТМҚ-ның нақты өзіндік күнын анықтау әдісгері
5. Бухітиітериядагы 'ГМҚесебі мен синтстикалык есебі



Тақырып 8. ¥зақ мерзімді активтер: 
есебі, тозуы және амортизациясы

8.1. Негізгі қүралдардың амортизациясы 
мен қүнсыздануының есебі

Негізгі ісұралдар пайдалану процесінде тозады. Тозу -  бұл негізі і 
құралдар объектісінің физикалық және моральдық мінездемелерін жоғалту 
процесі.

Физикалық тозу -  негізгі құралдарды қолдану нэтижесінде жәнс 
сыртқы факторларының әсерінен болады.

Моральды тозу - активтердің ғылым мен техниканың дамуындагі.і 
жаңа талаптарға сәйкес келмеу нәтижесіндже пайда болатын процесс.

Амортизация -  бұл тозудың құндық көрінісі және қолдану мерзімі 
ішіндегі активтердің амортизацияланған құнның жүйелі түрде бөлінуі № 16 
«жылжымайтын мүлік, ғимарат және жабдықтар» қаржылық есеп берудіц 
халыкаралык стандартында негізгі құралдардың амортизациясын 
есептеудің эр түрлі әдістері көрсетілген: тік сызықты бірқалыпты әдіс, 
өндірістік эдіс, жедел әдіс. Бухгалтерлік есептің шоттар жоспарында 
негізгі кұралдардың амортизация есебіне 2420 «негізгі қүралдардыц 
амортизациясы» шоты арналған.

Негізгі бухгалтерлік жазулар:
Операция мазмұны Дебет Кредит
1. негізгі қүралдарға есептелген амортизация сомасына:
-өнімді өткізу процесінде 7110 2420
-әкімшілік мақсаттарға 7210 2420
-өндіріс процесінде 8410 2420
2. Есептен шыққан негізгі қүралдар бойынша жинақталған

амортизация сомасы 2420 2410
бағалаудың таңдалған әдісіне байланыссыз алдағы кезеңдерде негізгі 

құралдар құнсызданудан тестіленуі керек, егер де мүмкін құнсыздану 
белгілері бар болса активтердің қүнсыздануының тэртібі №36 активтердің 
қүнсыздануы қаржылық есеп берудің халықаралық стандартына сәйкес 
аныкталады.

Нарықтық экономика жағдайында жалгерлік қатынастар өте кең 
тараған. Уақытша қолданбайтын гимараттар мен құрылымдар, саудалық, 
қоймалық жэне баска да бөлмелер, жабдықтар жэне көлік қүралдарын 
ұйым басқа кәсіпорынға жалгерлік төлемнің істегі ставкасы бойынша 
жалға тапсырады. №17 «жалдау» қаржылық есеп берудің халықаралық 
стандартына сәйкес активтердің жалдауы бойынша операцияларды 
қаржылық есеп беруде бағалаумен оны ашудың тәртіптері көрсетілген. 
Жалдаудың екі түрі бар: қаржылық жэне операциондық.
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Жалдау -  бұл жалға берушінің жалга алушыға жалгерлік төлем 
Щіііінде келісілген мерзім ішінде активтермен қолдануға кұқык беру 
Циміііідегі келісімшарт.

Қаржылық жалдау -  бұл активті иеленумен байланысты маңызды 
Ңуекелдермен пайданың барлыгы жалға алушыға ауысатын шарт 
ЛиІІынша карастырылады. Негізгі құралдар объектісін жалға беру кезінде 
Оштапқы құны бойынша жалгерлік келісімшарт негізінде келесі 
П\ м алтерлік проводка беріледі: Дт 2410 -  Кт 2410

Жалдау келісімшарты бойынша есептелінген жалдау сомасына 
міі ылған құн салығысыз келесі жазу беріледі: Дт 1260 -  Кт 6260

Негізгі кұралдардың объектісін жалға беру бойынша төлемнің келіп 
іуіуі (банк көшірмесі негізінде): Дт 1030 -  Кт 1260

Егер жалдау келісімшарты бойынша жалгерлік төлемді бірнеше есеп 
Пиру кезінде алдын ала аванс ретінде алу қарастырылған болса, онда 
пгчггелінген жалдау сомасы косылған кұн салығысыз келесідей 
«ссптелінеді: Дт 2160 -  Кт 6260

8.2. Материалдық емес активтер түсінігі 
жэие олардың бағалаиуы

Материалдық емес активтер түсінігіне физикалық үлгісі жоқ, ұзақ 
мерзімді қолдану объектісіне жататын қүндық бағасы жоқ бірақ табыс 
акелетін кабілеті бар объектілер жатады. Материалдық емес активтер 
ондірістік -  шаруашылық қызметіне, белгілеуіне жэне қызметіне 
қарамастан топтарға бөлінеді: фирма құны, тауарлық белгісі, «Ноу- хау», 
«Авторлық күқық». Мүлік құқығына келесілер жатады: жерді колдану 
қуқығы, қайнаулар, су ресурстары және т.б. Өзге материалдық емес 
активтерге жатады: ұйымдастыру шығындары, ғылыми — зерттеулік 
іщдеулер, білікті конструкторлық өңдеулер.

Материалдық емес активтердің 28 «Материалдық емес активтердің 
есебі» бухгалтерлік есеп стандартына сэйкес бағалау негізгі құралдар 
секілді есепке кабылданады.

Материалдық емес активтер қозғалысының есебі 2700 «Материалдық 
емес активтер» шот бөлімшесінде, соның ішінде: 2770 «Гудвилл», 2720 
«гудвиллдің құнсыздануы», 2730 «Өзге материалдық емес активтер» 
шоттарында жүргізіледі. Материалдық емес активтер бұл шоттарда 
бастапқы қүн бойынша есептелінеді. Келіп түскен материалдық емес 
активтер қабылдау -  беру актілері бойынша құжатталады. (НМА -1 үлгісі).
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Кесте 8. Материалдық емес активтердің түсуі бойынша шоттар
байланысы

Операция мазмұны Шоттар корреси.
дебет кредит

1. Материалдык емес активтердің алыиуы:
- алынған есептік сома есебінен; 2730 1250
- еншілес, тэуелді, бірлескен-бақылау занды тұлгалардан; 2730 3320,333(1
- жеке жэне заңды тұлғалардан 2730 3310,3390
2. Материалдык емес активтердін кұрылтайшылардан жарғылық 2730 5010,5020
капиталға салым ретінде түсуі J
3. Занды түлғалардан ақысыз келіп түскен материалдык емес 2730 6220,6230
активтер
4. Алынған гудвиллдің коріиісі 2710 3310,411(1
5. Материалдык емес активтердің құрылуы:
- материалдык, емес активтердің құрылуындагы қатысушылардың. 2930 3350
жұмысшылардың еңбек ақысы 2930 3210
- еңбек ақыдан аударымдар 2930 3310 жэп
- материалдык емес активтердің құрылуы кезіндегі пайдаланылған басқалар
қасиеттер
- материалдык емес активтердің құрылуы үшін арналган несиеге 2930 3380
сыйақы, үзақ мерзімге қүрылған кезде
- материалдык емес активтердің күрылуы кезіндегі материалдар 2930 1310,1350
- енгізу актісінің негізі бойынша жұмыстың аяқталуы 2730 2930

Материалдык емес активтердің талдау есебі есеп кэртішкесіндө 
жүргізіледі. Кәсіпорынға келіп түскен материалдык емес активтердіц 
барлық түрлеріне кэртішке жүргізіледі. Кәртішке кұжат негізінде 1 данада 
толтырылады, кәсіпорындағы материалдық емес активтердің 
кабылданғанын куәландыратын қабылдау -  актісі, техникалық және баска 
кұжаттар. Материалдық емес активтердің басқа кәсіпорынға берілгеніи 
растайтын қабылдау -  актісі негізінде белгіленеді.

8.3. Материалдық емес активтердің шығуының есебі және 
күжатпен ресімделуі

Материалдык емес активтер есептен шыққанда немесе істен шыкса 
және, егер оларды қолданудан ешқандай экономикалық пайда алынбаған 
жағдайларда бухгалтерлік баланстан шығарылады. Материалдык емес 
активтер есептен шығуы олардың сатылуымен, моральдық тозуымен 
немесе іске жарамай қалумен, басқа ұйымдарға қайтарымсыз берумен жэне 
кәсіпорынның жарғылык капиталына салым ретінде салумен байланысты 
болуы мүмкін. Материалдык емес активтер есептен шығарылуы 
материалдык емес активтерді қабылдау - беру Актісі бойынша НМА-1 
үлгісімен толтырылып, рәсімделеді.
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Материалдық емес активтерді сату кезінде бухгалтерлік есеп 
Шоттарында келесідегідей жазулар жүргізіледі.

- сатылған материалдық емес активтердің объектілерінің баланстық 
і'уиына: Дт 7410 -  Кт 2730

- материалдық емес активтердің объектілерінің істен шыққанға дейінгі 
нінақталган амортизациялық сомасына: Дт 2740 -  Кт 2730

- сатылған материалдык емес активтердің объектісінің қосылған қүн 
і .ілығынсыз келісілген бағасымен, сэйкесінше көрсетілген төлем 
ііужаттары (төлем талап -  тапсырма және т.б.) бойынша: Дт 1210 -  Кт 6210

- шот -  фактурада көрсетілген сатылған материалдық емес 
нмивтердің объектілерінің косылған құн салығы көрсетілген сомасына: 
Дт 1210-К т 3130

Сатылған материалдык емес активтер үшін сатып алушылардан 
і үскен толем, банк көшірмесіне сэйкес: Дт 1030 -К т  1210

Материалдык емес активтер қолдану барысында үнемі моральды 
гозып отырады және олардың баланстык құны үйым үшін экономикалык 
ішйдадан асып кетеді. Мүндай жағдайда міндетті түрде амортизациялык 
омес құнын шыгынға жатқызу жэне зиянды тану. Материалдык емес 
нктивтердің объектілерінің морапьдік тозуының салдарынан шығынга 
жатқызылуы және одан кейінгі қолданылуының жарамсыздығы келесіде 
бухгалтерлік жазулармен көрсетіледі: Дт 7410 -  Кт 2730

Материалдык емес активтердің объектілерінің шығынға
жатқызылғанға дейінгі жинакталған амортизациялык сомасына: Дт 2740 

Кт 2730
Материалдык емес активтердің объектілерінің есептен шыккан 

қосымша қүн салығының сомасына келесі жазулар жазылады: Дт 7410 
Кт 3130

Материалдык емес активтер пайдалы қызмет корсету мерзімінде ай 
сайын бастапқы құнынан үйымның амортизациялык аударым
шығындарына аударылады, онымен коса оның кұнын жабу көзін 
күрастырады.

Амортизация нормасын үйым бастапкы қүнымен пайдалы кызмет 
уакытын карастыра отырып аныктайды. Материалдык емес активтердің 
түрлеріне аудырылған амортизация сомасын есеп бойынша бухгалтерлік 
есептің шотында келесідегідей жазбалар жасалынады: Дт 8410 -  Кт 2740

Аударылған амортизация сомасының азайтылуы материалдык емес 
активтердің шығуы кезінде болады. Материалдык емес активтер бағалану 
түріне қарамастан келесі кезеңдерде кұнсыздану кұрылымына тестілеуден 
өтуі қажет. Материалдык емес активтердің қүнсыздану тәртібі 
«Активтердің құнсыздануы» атты №36 ҚЕХС-мен анықталады. 
Материалдык емес активтерді құнсыздану кезеңімен «Активтердің 
құнсыздануы» 36 ҚЕХС -на сәйкесті тексерілуі қажет.
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Активтердің қүнсыздануының ақшалай көлемі қайтару сомасы меи 
баланстың күнымен салыстыру жолы арқылы аныкталады.

Активтердің кұнсыздануы мойындалады, егер олардың баланстыь 
құны екі өлшемнен де асып кетсе; әділ құны және қолдану құны. Бұл кездс 
құнсызданудан залал мойындалады және бухгалтерлік есепте жазбіі 
жүргізіледі: Дт 7410 -  Кт 2750

Бұл залалдар келесі кезеңдегі шектеулер катарын сақтағанда қалпыіы 
келтіріледі. Егер, өлшемдердің біреуі активтің баланстық қүнына ком 
немесе тең болса, онда құнсыздану танылмайды және активтер баланстьш 
құны бойынша есепке алыну жалғаса береді.

8.4. Негізгі қүралдардың шығуы мен жөндеудің есебі

Шаруашылықты жүгізуші субьект қолданылып жүрген заңдарға 
сәйкес, өзіне тиісті үйлерді, гимараттарды, қүрал -  жабдықтарды, көлік 
құралдары мен құрал - саймандарды басқа субьектілерге беруге, 
айырбастауға, жалға беруге уақытша тегін пайдалануға беруге, сондай 
ақ баланстан шығарып тастауына болады.

Негізгі құралдарды пайдалану барысында тозу себептерінен немесе 
басқада себептермен кәсіпорыннан, яғни баланстан шығарылады. Негізгі 
құралдардың шығу жолдары;

- табиғи және моралдық тозуына байланысты жою кажет болғанда;
- кұрылыс жүргізгенде;
- кәсіпорында, цехтарда немесе басқа объектілерді техникалық 

жағынан қайта жабдықтағанда;
- табиғи қиыншылықтар мен апаттардың нәтежесінде, пайдаланудың 

қапыпты жагдайлары өзгергенде;
- баланстан тегін бергенде;
- сыйлағанда;
- шаруашылық аралық жэне баска кәсіпорындарға, коғамдық 

үйымдарға бергенде (сатқанда), өткізгенде жэне айырбастағанда.
Негізгі қүралдардың шығысына байланысты бухгалтерлік жазбалар:
1. Істен шыққан негізгі қүралдардың
- қалдық қүнына Дт 7410 -  Кт 2410
- тозу бағасына Дт 2420 -  Кт 2410
2. Негізгі құралдарды сатуға байланысты:
а) жұмысшыларға есептелген еңбек ақы Дт 7410 -  Кт 3350
ә) еңбек ақыға есептелген төлемдер Дт 7410 -  Кт 4230, 4240
3. Негізгі қүралдарды жоюдан алынған жарамды материалдар Дт 1310 

— Кт 6210
4. Жыл аяғында негізгі қүралдарды сатудан түскен қаржылык нәтиже:
- шығыстарға апарылғанда Дт 5410 -  Кт 7410
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кірісті жиынтык кіріске апарылғанда Дт 6210 -  Кт 5410
5. Ақысыз басқаларға бергенде, сатқанда, айырбастағанда Дт 7410 -  

і 2410
а) сату кезінде есептелген тозу Дт 2420 -  Кт 2410
6. Негізгі құралдарды сатудан түскен табыс, айырбастаудан түскен Дт 

• I КО- Кт 6210
- қосылған құн салығы есептелінді Дт2180 —КтЗІЗО
7. Сатылған негізгі кұралдардан түскен акша Дт 1010, 1030 — Кт 2180
8. Шығарылған негізгі қүралдардың орнына қабылданған тауарларға

Дт 1310 -  Кт 3310, 4110
- осыған есептелген қосылған қүн салығы Дт2180-Кт 3310, 4110
- жыл соңында шығын Дт 5510 - Кт 7410 табыс Дт 6210 -  Кт 5510
Егер негізгі құралдардың жетіспеушілігі табылса, оларды шығару

ыіжет. Олардың қалдық кұнына жауапты адамды тапқанда Дт 2910 -  
I 12410

- табылса Дт 2810 -  Кт 2910
-төлегенде Дт 1010, 3 3 5 0 -К т 2810
- табылмаса Дт 7210 -  Кт 2910 деген бухгалтерлік жазу беріледі.
Негізгі құралдар уақытынан бұрын істен шығып кетпеуі үшін оларды

мерзім сайын жөндеп тұрады. Ұйымдастыру - техникалық белгілеріне 
ьіірап жөндеуді күрделі жэне жай (ағымдағы) деп бөледі.

Күрделі жөндеу деп - негізгі қүралдардың обьектіні тұтастай 
шігандығымен салыстырғанда тозу мерзімі азырақ жекелеген бөліктерін 
калпына келтіруді айтады.

Машиналардың, жабдықтардың және көлік қүралдарының күрделі 
жөндеуі деп бір жылдан астам мерзімде агрегатты толық бөлшектеп, 
Гшрлық тозған детальдары мен топтарын ауыстырып, немесе қалпына 
колтіріп, агрегатты қайта жинауды және сынақтан өткізіп, жүйелі түрде 
жүргізіліп тұратын жөндеуді айтады.

Машиналардың негізгі агрегаттарын күрделі жөндеуді машинаның 
маркасына қарай белгілі бір мөлшерде жол жүргізілгеннен кейін жасайды.

Үйлер мен ғимараттардың күрделі жөндеуі кезінде тозған 
қүрылымдары мен детальдары толық ауыстырылады немесе оларды 
неғұрлым мықты және үнемді, жөнделіп жатқан обьектінің пайдалану 
мүмкіндіктерін жақсартатын детальдарымен ауыстырылады.

Күрделі жөндеу эдетте жөнделетін обьектілерді ішінара қайта кұру 
мен қатар жүреді, бүл табиғи тозу мен моральдық тозу зардаптарын 
барынша жоюы керек. Ішінара қайта кұру және жаңарту әдетте негізгі 
құралдардың бастапқы құнып үлгайтпайды. Бүл ретте негізгі қүралдарға 
бүдан кейінгі күрделі салымдар бастагікы құнды тек пайдаланушыдан 
болашақта экономикалық табыс түсетін жағдайда ғана үлғайтатынын атап 
корсету керек. Баска кейінгі шығындардың бэрі олар жасалған кезеңнің 
шығындары ретінде танылуы керек.
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Ағымды жөндеу дегеніміз - негізгі құралдарды жұмыс жағдайыи і ■ 
ұстау үшін оның тозған детальдарын ауыстыру немесе жөндеу боді.т 
табылады. Оны негізгі құралдарды пайдалану процесінле жасайды.

Негізгі құралдардың тозуының алдын алу үшін күні бұрі.иі 
жоспарланып қойған жөндеу жұмысын, мерзімінде жүргізудің маңызы top

8.5. Студенттің білімін тексеруге арналған сүрақтар

1. Негізгі құралдар туралы түсіснік және олардың жіктелуі меи 
бағалау?

2. Негізгі құралдар қозғалысының есебі және құжатгық рәсімделуі?
3. Негізгі құралдардың түсуінің жэне шығуының есебі?
4. Негізгі қүралдарды жалға беруінің жэне жөндеуінің есебі?
5. Негізгі қүралдардың амортизациясы мен қүнсыздануының есебі?
6. Материалдық емес активтер туралы түсінік және оның бағалауы?
7. Материалдық емес активтердің түсуінің есебі жэне құжатпсн 

рәсімделуі?
8. Материалдық емес активтердің шығуының есебі және құжатпеи 

рәсімделуі?
9. Материалдық емес активтердің амортизациясы мен

қүнсыздануының есебі?

Тақырып 9. Шығыстар есебі

9.1. Шығыстар түсінігініц мәні

Оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау үшін үйымның өндірістік 
қызметінің барлық кезеңдеріндегі шығыстарды білу кажет. Шығыстарды 
талдау олардың тиімділігін анықтауға, олардың шектен тыс болу-болмауын 
айқындауға, жүмыстың сапалық көрсеткіштерін тексеруге, бағаны дүрыс 
есептеуге, шығындарды реттеу мен бақылауға, өндірістің пайда мен 
тиімділігін жоспарлауға көмектеседі.

Сондықтан шығын басқару есебінің негізгі обьектілерінің бірі болып 
табылады.

Шығындар -  шаруашылық іс-әрекет барысында (еңбек, өнім өндірісі 
құралдары мен керек-жарақтарын алуға, жұмыс орындау, кызмет көрсетуге 
алынған) түтынылған материалдык, еңбек, қаржылық және басқа 
ресурстардың және баланста көрсетілетін болашакта кіріс әкелу мүмкіндігі 
бар кәсіпорын активі ретінде көрсетілетін кұн. Бүдан шығатыны, 
«шығындар» үғымы «өндіріске шыққан шығындар» дегеннен кең екені 
білінеді өндіріске шыққан шығындар - өнімді (жұмысты, көрсетілген 
қызметгі) өндіру барысында түтынылған ресурстар бөлігі
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Кез келген өнім өндіру, жұмыстар жасау жэне қызметтер көрсету 
л іпі бір шыгындармен байланысты.

Ондіріске арналған шығындар: шикізат пен материалдар, еңбек 
ltii.ii ымдары, негізгі күралдардың амортизациясы, төленетін жалгерлік ақы, 
і "ммуналдық шығыстар, өндірісті басқару шығыстары т.б.

Отандық тәжірибеде шығындар экономикалық элементтер жэне 
ииі.куляциялық баптар бойынша жіктеледі.

’ )кономикалық элементтер бойынша - өнім өндірісіне нақты не 
♦ умсалғанын көрсетеді бұған мынадай экономикалық элементтер жатады:

■ материалдық шығындар;
■ еңбекті өтеуге жұмсалатын шығындар;
■ ақша аударулары;
■ күралдардың тозуы;
■ басқадай шығындар.
Калькуляция баптары бойынша жіктеу- өнімнің кейбір түрлерінің 

и ііидік құнын есептеу үшін қолданылады бұларға:
■ Шикізат жэне материалдар;
■ Шикізат пен материалдарды тасымапдау шығыстары;
■ Технологиялық мақсатта жүмсалған отын мен электр қуаты;
■ Қайтарылған жарамсыз қалдықтар;
■ Еңбекті өтеу шығындары;
■ Еңбек ақыдан бөлінетін аударымдар;
■ Үстеме шығыстар.

9.2. Негізгі өндірістегі шығындар есебі

Аталмыш өнеркэсіп кәсіпорны сол үшін өнімдер шығаруға арналып 
үйымдастырылған өндіріс негізгі өндіріс деп аталады.

Негізгі өндіріс цехтарындағы өнімдер өндіру бойынша бүкіл шығындар 
еомасы (аяқталмаган өндірісті есепке ала отырып) өндірілген өнімдердің 
иақты өзіндік қүны болып саналады.

Дайын өнімдердің өзіндік қүнын есептеп шығаруға қажетті аяқталмаған 
ондірісті бағалау мен есепке алудың, негізгі өндіріс шығындарының есебін 
дүрыс үйымдастыруда айқындаушы маңызы бар.

Өңдеудің барлық сатыларынан өтпеген және техникалық бақылау бөлімі 
кабылдамаған өнім, аяқталмаған өндіріс деп, оған жататын шығындар 
аяқталмаған өндіріс шығындары деп аталады.

Аяқталмаған өндіріс қалдықтары келесідей түрде бағаланады:
- калькуляцияның барлық баптары негізінде нақты өзіндік күны 

бойынша;
- дайындық дәрежесін ескере отырып (жаппай жэне ірі сериялармен 

өндіру) тікелей шығындардың әрбір бабы негізінде шығыстар нормалары
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бойынша, үстеме шығындар пайызбен қабылданған бөлу базш і 
бойынша;

- шикізат және материалдар шығыстарының қүны бойынша.
Шикізат, материалдар сатып агіынған өнімдер және жартынян 

фабрикаттар материалға жауапты түлғаның есебінде тұрған, есепке ;и 
багасы бойынша келтірілген құжаттар бойынша өндіріс шығындарі.ім ■ 
есептен шығарылады.

Есепті кезең соңында арнайы есеп айырысу негізінде шикізат ти  
материалдар бойынша дайындау - көлік шығыстары есептен шыгарылалм 
Сөйтіп, 2 «Қорлар» халықаралық бухгаптерлік есеп стандартына сәйы 
қорлардың өнімдер өндіру шығындарының кұрамына накты өзіндік қуиы 
бойынша енгізіледі.

Аяқталмаған негізгі өндірістегі шыгындар есебі үшін актив и 
материапдық 1340 «Аяқталмаған өндіріс» шоты колданылады, оның дебвіі 
бойынша есепті кезең соңындағы (бүл сома қаржылық есепте, один 
көзделетіндей есеп беруде өз көрінісін табу үшін) аякталмакан өндірістін 
қүны есептен шыгарылады; келесі есепті кезең басында аяқталмаған негізі і 
өндіріс қүны 8110 «Негізгі өндіріс» шотына қайтарылады.

Негізгі өндіріс шығындарын есепке алу үшін келесідей шоттар 
үсынылады:

8110 «Негізгі өндіріс», мұнда өнімдер өндіруге жұмсалған бүкш 
шығындар жинақталады, яғни есепті кезең соңында аяқталмаган өндіріси 
есепке ала отырып, негізгі өндіріс цехтарындағы дайын өнімдердің өзіндік 
қүны қалыптасады.

Бүл шотқа кәсіпорындар транзиттік шоттар ашуларына болады:
8111 «Материалдар», өнімдерді шығару кезінде жұмсалгаи 

материалдардың кұнын көрсетуге арналған.
Негізгі өндіріс шығындарын есепке алу бойынша корреспонденциялык 

шоттардың тізімі келесідей:

Кесте 9. Негізгі өндіріс шығындарын есепке алу корреспонденциясы

Операциялардың мазмүны Сомасы
(тенге)

Қүжат Корр. Шот
Дебет Кредит

1. Есепті кезең басында қаржылық 
бухгалтериядан басқарушылық 
бухгалтерияға аяқталмаған негізгі 
өндіріс қалдықтары тапсырылады

14000 Аяқталмаған 
ондірісті түгендеу 
актісі

8110 1340

2. Негізгі ондіріс цехтарында өнімдер 
өіщіру кезінде жұмсалған 
қорлардың есепке аду құны 
есептен шыгарылады

50000 Лимиттік-босату 
картасы, бір жолғы 
тапап

8111 1310

3. Өндірістің қайтарымды 
қалдыктары есептен шыгарылды

200 Шығыс накладнойы 1350 8111
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1 1 Іегізгі өндіріс цехтарында тех- 
нологиялық мақсаттарда 
пайдаланылған электр куатының 
құны көрсетіледі:

Шот көмекші ондіріс 
өнімдерін бөлу

іі) сыртқары үйымдардан алынған 25000 есептеуі 8111 3310
б)көмекші өндіріс цехтары 
омдірген

12000 8111 8310

V Онімдер өндіруге жұмсалған Көлік-дайындау
қорларға жататын көлік-дайындау 5000 шығыстарынын бөлу
шыгыстары есептен шығарылды есептеуі 8111 1310

6. І Іегізгі өндірісте түтынылган өзі 3000 Лимиттік-босату 8111 8310
өндірген және сатыпалынған 7000 картасы, бір жолғы 8111 8210
жартылай фабрикаттардың қүны 15000 талап 8111 3310
шыгарылды

7. Жұмыс атқарған уақыты немесе
орымдаған жұмыс көлемі үшіи не- 100000 Есеп айырысу 8112 3350
іізгі өндіріс цехтарындағы ведомосы
жүмыскерлерге есептелген негізгі
жэне қосымша еңбек акы

К. Негізгі өндіріс цехтарындағы 17500 Аударымдармен 8113 3150
жүмыскерлердің еңбек ақысынан 500 есеп айырысу 8113 3210
аударымдар жасалады

Ч. Негізгі өндіріс цехтарының үстеме 82400 Үстеме шыгыстарды 8114 8410
шығыс-тары есептен шыгарылады бөлу есептеуі

II) Есепті кезең соңында негізгі 8110 8111-
өндірістің шығындарын 8114
қалыптастыру үшін транзиттік
шоттарда есепке алынған
шығыстар жинақтаушы шотқа
шығарылады

II Есепті кезең соңында аяқталмаған 5000 Аяқталмаган 1340 8110
негізгі өндіріс қүны есептен шы- өндіріске жасалғаі
ғарылады түгендеу актісі

Осы транзиттік шотта келесілер есепке алынады:
а) жасалатын өнімнің негізін қүрайтын немесе оны жасау кезінде 

кажетті құрамдары болып саналатын шикізаттар немесе материалдардың 
шығындары. Мұнда технологиялық мақсаттарға пайдаланылатын қосымша 
материалдар шығыстары көрсетіледі. Лимиттік-заборлық карталар, талап- 
жүк кұжаты, өндіріске материалдар босатуға арналған есептесу -  жүк 
күжаттары өндіріске жұмсалатын материалдар мен шикізатты есептен 
шыгару үшін негіз болып саналады;б) қайтарылатын қалдықтар -  бұл 
қайталап пайдалану үшін қоймаға тапсырылуы тиіс негізгі өндіріс 
қалдықтары. Егер ол негізгі өндіріс қажеті үшін пайдаланылатын болса, 
қалдықтар бастапқы шикізат пен материалдың ең төмен бағасы бойынша 
бағалануы мүмкін; егер қалдықтар кайта өңдеуге баратын болса немесе 
оларды сыртқары жаққа сататын болса, оларды жинау мен өңдеуге 
жұмсалатын шығыстар шегеріле отырып, қалдыктардың белгіленген бағасы 
бойынша багаланады; егер қалдықтар кондициялық шикізат немесе
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толыққанды материал түрінде пайдалану үшін өткізілетін болса, о НДЦ 
қапдыктар бастапқы шикізат немесе материалдардың толык бағасы бойышіы 
багаланады. Қайтарылатын қалдықтар қоймаға талап -  жүк қүжаты немо. 
кіріс жүк қүжаты бойынша кіріске алынады;

в) сыртқары кәсіпорындардан өндірістік сипаттағы сатып алынпш 
өнімдер, жартылай фабрикаттар және қызметгер, яғни орнатылған есептегііи 
көрсеткіштері бойынша өндіріс шығындарына есептен шығарылаті.ін 
өндірістік процесте тікелей жүмсалатын отын жэне электр куаты 
шығындары.

8112 «Өндіріс жұмыскерлерінің еңбекақысы». Осы транзиттгік шоты 
өндіріс жұмысшыларының негізгі және қосымша еңбекақыларының сомасм 
көрсетіледі. Бригаданың өнім өндіру туралы рапорттары, ауысымдағы өнім 
өндіру рапорттары, жол бағыты парақшалары, бригаданың өнім өнді|п 
ведомосы, келісімді жүмыстар нарядтары, жұмыс уакыты есебінің табелдері 
сыйлықтар, қосымша акылар есептеу туралы бұйрықтар жэне өзге де 
қүжаттар ақпарат көздері болып саналады.

8112 шотында көрсетілген еңбекақыдан жасалган аударымдар 81II 
«Еңбекақыдан бөлінетін аударымдар» шотына есепке алынады.8114 «Үстеме 
шығыстар». Үстеме шығыстар бір ай аралыгында 8410 «Үстеме шығыстар» 
шотында, цехтар бойынша бөлек белгіленген баптар номенклатурасы 
бойынша жинақталады жэне таңдап алынған бөлу базасына сәйкес әрбір 
цехта жасапатын өнімдердің өзіндік қүнына енгізіледі.

8110 «Негізгі өндіріс» (жинактаушы) шоты мен транзит шоттар (8111 
8114) активті есептеу шоттары болып саналады.

Негізгі өндіріс шығындарының талдау (аналитикалық) есебі №10 
журнап-ордерге ашылатын №10 журнал-ордер мен №1,2 ведомостарда 
жүргізіледі.

№10 журнал-ордерге ашылатын №1 ведомое (цехтарды бөліп корсете 
отырып) өндіріс шығындарын есепке алуға арналған. Әрбір цех бойынша 
оның қызметіне қатысты бүкіл төте және үстеме шығындар көрсетіледі. 
Аталмыш шығыстар талдау (аналитикалық) есеп баптарында бөлек 
көрсетіледі. Әрбір айдың шығындары туралы жазулар әртүрлі бастапкы және 
жиынтық қүжаттар, өзге журнал-ордерлер, шифрын ашушы -  парақшалар 
негізінде корреспонденциялық шоттарда бөлек көрсетіледі. Кәсіпорын 
бойынша тұтастай, корреспонденциялық шоттарға боле отырып өндіріс 
шығындарының жалпы сомасын есептеу №1 ведомостағі.і 
«Корреспонденциялық шоттар бойынша барлығы» кестесінде жүргізіледі. 
Негізгі өндіріс цехтарындағы өндіріс шығындары туралы жиынтык 
мәліметтер «Корреспонденциялық шоттар бойынша барлығы» кестесінен 
№10 журнал-ордердің бірінші бөліміне ауыстырылады. №10 журнал-ордерге 
тіркелетін №2 ведомости пайда болған жері бойынша өндіріс шығыстарын 
топтастыруға, сондай-ақ дайын өнімдердің (жүмыс, қызмет) нақты өзіндік 
қүнын анықтауға арналған.
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9.3. Үстеме шығындардың есебі және бөлінуі

Үстеме шығыстар -  негізгі және көмекші цехтардың жүмыстарын 
уйымдастыру шығыстары, сондай-ак, өндіріске қызмет көрсетумен 
інійланысты шығыстар. Олар екі топқа бөлінеді:

1. Жалпы өндірістік шығыстар
2. Өндірістік жабдықтарды пайдалану шығыстары.
Жалпы өндірістік шығыстарға мыналар жатады:
■ Жалпы өндірістік персоналды ұстау шығыстары (еңбек ақы, іс-сапар 

шығыстары т.б.);
■ Өндірісті уйымдастыру мен даярлау шығыстары;
■ Жалпы өндірістік мақсаттағы негізгі кұралдардың амортизациясы;
■ Жалпы өндірістік мақсаттағы негізгі құралдарды жөндеу;
■ Өндірісте пайдаланылған коммуналдық шығыстар;
■ Жалпы өндірістік мақсаттағы негізгі құралдарға төленетін жалгерлік

І К Ы .

Өндірістік жабдықтарды пайдалану шығыстары:
■ Жанар-жағар майлардың кұны;
■ Өндірістік құрал-жабдықтың амортизациясы;
■ Өндірістік құрал-жабдықтарды ағымдағы жөндеуден өткізу;
■ Жабдықтарды күтіп ұстайтын, жүргізетін жұмысшылардың 

еңбекақысы;
■ Еңбекақыдан аударымдар;
■ Электр қуаты, бу мен судың қүны;
■ Көмекші өндірістің қызметі;
■ Басқа да шығыстар.
Үстеме шығыстардың синтетикалық есебі 8410 «Үстеме шығыстар» 

шотында жүргізіледі. Бүл шотқа кәсіпорындар транзиттік шоттар ашады:
8411 «Материалдар» - жалпы өндірістік мақсатта пайдаланылатын 

материалдардың қүны көрсетіледі
8412 «Жүмыскерлердің еңбек ақысы» - цех персоналының еңбек ақысы
8413 «Еңбек акыдан аударымдар» - КР заңдарына сэйкес еңбек ақыдан 

жасалатын аударымдар сомасы
8414 «Негізгі кұралдарды жөндеу» - жалпы өндірістік мақсаттағы негізгі 

күралдарды жөндеу шығыстары есептеледі
8415 «Материалдық емес активтер мен негізгі қүралдардың 

амортизациясы» - жалпы өндірістік мақсаттағы материалдық емес активтер 
мен негізгі күралдардың амортизациясы есептеледі

8416 «Коммуналдық қызметтер», жалпы өндірістік мақсаттарға арнапған 
негізгі қүралдар мен өндірістік қүрал-жабдықтардың жұмыс істеуі үшін 
түтынылған электр қуатының, судың, жылудың.т.б.құны кіреді.

8417 «Жапгерлік ақы»- өндірісте кол даны латы п негізгі кұралдарды 
жалдау бойынша төленетін жалгерлік ақы сомасы;
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8418 «Өзгелер» өзгеде үстеме шығыстар көрсетіледі (элеуметтік саіш 
шығыстары, токтап қалудан келген залалдар, цехтағы корлардың бүлінуінси 
болған залалдар т.б.).

Жалпы өндірістік шығыстарды есепке алу тәртібі:
Д-т 8411-К-т 1310, 3310, 8310 -  жалпы өндірістік қажеттерге жүмсалғам 

материалдар мен жанар-жағар майлардың, электрқуатының құнына
Д-т 8412-К-т 3350 -  жалпы өндірістік персоналға есептелген еңбек ақы 

сомасына
Д-т 8413-К-т 3150, 3210 -  жалпы өндірістік персоналға есептелген еңбек 

ақы сомасынан міндетті аударымдар сомасына
Д-т 8414-К-т 3310, 8310 -  жалпы өндірістік максаттағы негізгі 

қүралдарды жөндеу шығыстарына
Д-т 8415-К-т 2420 -жалпы өндірістік мақсаттағы материалдық емсс 

активтер мен негізгі кұралдардьщ амортизациясына
Д-т 8416-К-т 3310, 8310 -  жалпы өндірістік мақсаттаргы негізгі құралдар 

мен өндірістік кұрап-жабдықтардың жүмыс істеуі үшін түтынылған электр 
қуатының, судың, жылудың,т.б.қүнына.

Д-т 8417-К-т 3360 — өндірісте қолданылатын негізгі қүралдарды жалдау 
бойынша төленетін жалгерлік ақы сомасына

Д-т 8418-К-т 1250 — жалпы өндірістік персоналдың іс-сапар шығыстары 
сомасына

Д-т 8410/1-К-т 8411-8418 -  транзиттік шоттарды жабу жэне үстеме 
шығыстар сомасын қалыптастыру.

Ай соңында, жабдықтарды пайдалану шығыстары негізгі өндіріс 
жұмыстарының қүрамына есептен шыгарылады жэне объектілер арасында 
атқарылған машина-ауысымның санына пропорционалды бөлінеді.

Енді, бухгалтерлік есеп шоттарында жабдықтарды пайдалану 
шығыстарының көрсетілуін қарастырып көрелік:

Кесте 10. Жабдықтарды пайдалану шығыстарының көрсетілуі

№ Операциялардың мазмүны Құжат Кор. Шот
Дебет Кредит

1. Жұмсалған отын және жағар май 
материалдарының құны есептен 
шығарылды

Шығыс ведомосы 8411.2 1350

2. Жұмсалған электр куатының құны 
есептен шыгарылады:
- өз өндірісінің Есеп айырысу 8411.2 8310
- сатып алынган Шот 8411.2 3310

3. Техниканы баскарганы және қызмет 
корсеткені үшін жұмысшыларға негізгі 
және қосымша еңбекакы есептелді

Есеп айырысу ведомосы 8412.2 3350

4. Бңбекақы сомасынан аударымдар 
жасалады

Есеп айырысу 8413.2 3150,
3210
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\ Жабдыкгарды жөңдегсні үшін сырткары 
үйымдардың шоты акцептелді

Шот 8414.2 3310

ft ()з жөндеу шеберханасында 
жүргізілген жабдықтарды жөндеудің 
пакты өзіндік қүны есептен 
шығарылды

Есеп айырысу 8414.2 8310

7 Жабдықтарды жөндеуге жұмсалған 
шығыстар көрсетіледі

Шығыс жүк қүжаты, 
Есеп айырысу ведомосы

8414.2 1310,3350,
1030,1010

К Жабдықтардың амортизациясы 
ссептелді

Есептеу 8415.2 2420

'» Жалға алынган жабдықтарға 
жалгерлік ақы есептелді

Жалға алу шарты 8417.2 3360

II) Жабдықтарды ұстагі тұру жэне 
пайдалану шығыстарының жалпы 
сомасы құрылды

8410.2 8411.2 -
8418.2

13 Қүрылыс техникаларьш үстап түру жэне 
і іайдалану шыгы стары есептен 
шығарылды

Есеп айырысу 8114 8410.2

Өндірістік жабдықтарды пайдалану шығыстары 8410.2 “Өндірістік 
жабдықтарды пайдалану шығыстары” шотында есепке алынады, сол үшін
8410.2 шоты құрамында бірқатар транзит шоттар ашылган:

- 8411 “Материалдар” -  жұмсалған отын, жағар май материалдары, 
злектр куаты құнын есепке алу үшін;

- 8412 “Жұмысшылардың еңбекакысы” -  машиналарды баскару 
және қызмет көрсетумен (мотористер, машинистер және т.б.) айналысатын 
жүмыскерлерге есептелген еңбекақыны көрсету үшін;

- 8413 “Еңбекақыдан бөлінген аударымдар” -  Қазақстан 
Республикасы заңдарымен белгіленген тэртіпте және мөлшерлерде 
еңбекақыдан жасалған аударымдарды көрсегу үшін;

- 8414 “Негізгі қүралдарды жөндеу” -  өндіріс жабдықтары, 
машиналары мен техникасын жөндеуге кеткен шығыстарды көрсету үшін;

- 8415 “Негізгі қүралдардың тозуы жэне материалдық емес 
активтердің амортизациясы” -  өндіріс жабдықтарының тозуын есепке алу 
үшін;

- 8417 “Жалгерлік ақы” -  жалға алынған жабдық үшін төлейтін 
ақыны есепке алу үшін;

- 8418 “Өзге шығыстар”.
Жалпы өндірістік шығыстарды бөліп тарату белгілі бөлу базасы 

негізінде жүзеге асырылады. Отандық тәжірибеде мынадай бөлу базалары 
қолданылады:

1. Өндіріс жүмысшыларының негізгі еңбекакысы;
2. Өндіріс жүмысшыларының негізгі еңбекақысы мен өндірістік құрал 

жабдықтарды күтіп ұстау жэне пайдалану шығыстары.
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8418 «Өзгелер» өзгеде үстеме шығыстар көрсетіледі (әлеуметтік ии« 
шығыстары, токтап калудан келген залалдар, цехтағы қорлардың бүліиуіік м 
болған залалдар т.б.).

Жалпы өндірістік шығыстарды есепке алу тәртібі:
Д-т 8411-К-т 1310, 3310, 8310 -  жалпы өндірістік қажеттерге жұмсаді ни 

материалдар мен жанар-жағар майлардың, электрқуатының қүнына
Д-т 8412-К-т 3350 -  жалпы өндірістік персоналға есептелген еңбек пм і 

сомасына
Д-т 8413-К-т 3150, 3210 -  жалпы өндірістік персоналға есептелген еш» і 

ақы сомасынан міндетті аударымдар сомасына
Д-т 8414-К-т 3310, 8310 -  жалпы өндірістік мақсаттағы неіпн 

кұралдарды жөндеу шығыстарына
Д-т 8415-К-т 2420 -жалпы өндірістік мақсаттағы материалдық емо 

активтер мен негізгі кұралдардың амортизациясына
Д-т 8416-К-т 3310, 8310 -  жалпы өндірістік мақсаттарғы негізгі қүрапдпр 

мен өндірістік қүрап-жабдықтардың жұмыс істеуі үшін түтынылған элеісір 
куатының, судың, жылудың,т.б.құнына.

Д-т 8417-К-т 3360 -  өндірісте қолданылатын негізгі кұралдарды жалдп\ 
бойынша төленетін жалгерлік ақы сомасына

Д-т 8418-К-т 1250 -  жалпы өндірістік персоналдың іс-сапар шығыстарі.і 
сомасына

Д-т 8410/1-К-т 8411-8418 -  транзиттік шоттарды жабу жэне үстемо 
шығыстар сомасын қалыптастыру.

Ай соңында, жабдықтарды пайдалану шығыстары негізгі өндіріс 
жұмыстарының құрамына есептен шығарылады жэне объектілер арасында 
атқарылған машина-ауысымньщ санына пропорционалды бөлінеді.

Енді, бухгалтерлік есеп шоттарында жабдықтарды пайдалану 
шығыстарының көрсетілуін қарастырып көрелік:

Кесте 10. Жабдықтарды пайдалану шығыстарының көрсетілуі

№ Операциялардың мазмүны Қүжат Кор. Шот
Дебет Кредит

1. Жұмсалган отын жэне жағар май 
материалдарының құны есептен 
шығарылды

Шығыс ведомосы 8411.2 1350

2. Жұмсалған электр куатыньщ құны 
есептен шығарылады:
- өз ондірісінің Есеп айырысу 8411.2 8310
- сатып алынған Шот 8411.2 3310

3. Техниканы басқарғаны жэне қызмет 
көрсеткені үшін жұмысшыларга негізгі 
жане қосымша ецбекақы есептелді

Есеп айырысу ведомосы 8412.2 3350

4. Еңбекақы сомасынан аударымдар 
жасалады

Есеп айырысу 8413.2 3150,
3210
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Жибдықгарды жондегені үшін сырткары 
уііммдардың шоты акцегггедді

Шот 8414.2 3310

< һ жөндеу шеберханасында 
і үргізілген жабдықтарды жондеудің 
пакты өзіндік кұны есептен 
шығарылды

Есеп айырысу 8414.2 8310

Жабдықтарды жөндеуге жұмсалған 
шыгыстар көрсетіледі

Шығыс жүк қүжаты, 
Есеп айырысу ведомосы

8414.2 1310,3350,
1030,1010

Жабдықтардыі \ амортизациясы 
сссгітелді

Есептеу 8415.2 2420

Жалға алынған жабдықтарға 
жалгерлік ақы есептелді

Жалға алу шарты 8417.2 3360

Жабдықтарды ұстап туру жэне 
пайдалану шығыстарының жалпы 
сомасы қүрылды

8410.2 8411.2 -
8418.2

Қүрылыс техникаларын ұстап туру жэне 
пайдалану шығыстары есептен 
шығарылды

Есеп айырысу 8114 8410.2

Өндірістік жабдықтарды пайдалану шығыстары 8410.2 “Өндірістік 
жабдықтарды пайдалану шығыстары” шотында есепке алынады, сол үшін 
К4І0.2 шоты құрамында біркатар транзит шоттар ашылған:

- 8411 “Материалдар” -  жұмсалган отын, жағар май материалдары, 
злектр куаты құнын есепке алу үшін;

- 8412 “Жұмысшылардың еңбекакьісы” -  машиналарды басқару 
және қызмет көрсетумен (мотористер, машинистер жэне т.б.) айналысатын 
жұмыскерлерге есептелген еңбекақыны көрсету үшін;

- 8413 “Еңбекақыдан бөлінген аударымдар” -  Қазақстан 
Республикасы заңдарымен белгіленген тэртіпте жэне мөлшерлерде 
еңбекақыдан жасалған аударымдарды көрсету үшін;

- 8414 “Негізгі қүралдарды жөндеу” -  өндіріс жабдықтары, 
машиналары мен техникасын жөндеуге кеткен шығыстарды көрсету үшін;

- 8415 “Негізгі қүралдардың тозуы және материалдық емес 
активтердің амортизациясы” -  өндіріс жабдықтарының тозуын есепке алу 
үшін;

- 8417 “Жалгерлік ақы” -  жалға алынған жабдық үшін төлейтін 
ақыны есепке алу үшін;

- 8418 “Өзге шығыстар”.
Жалпы өндірістік шығыстарды бөліп тарату белгілі бөлу базасы 

негізінде жүзеге асырылады. Отандық тәжірибеде мынадай бөлу базалары 
қолданылады:

1. Өндіріс жүмысшыларының негізгі еңбекакысы;
2. Өндіріс жүмысшыларының негізгі еңбекақысы мен өндірістік қүрал 

жабдықтарды күтіп үстау жэне пайдалану шығыстары.
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9.4. Кезең шығыстарының есебі

Кезең шығытары -  ұйым шығыстарының ерекше түрі, негізінеп, 
олардың өндіріс шығыстарының, сол сияқты тауарларды, жұмыстарды, 
қызметтерді сатып алу шығыстарының әсеріне ұшырамаған тұрақты 
мөлшері, өзіндік ерекшелігі болып саналады. Осындай шығыстарга 
мыналар жатады:

• ТМҚ-ны өткізу шығыстары (7110 шоты);
• экімшілік шығыстары (7210 шоты);
• қаржыландыру шығыстары (7310-нан 7340-қа дейінгі шоттар);
• өзге де шығыстар (7410-нан 7470-ке дейінгі шоттар).
Шаруашылық субьектілері, олар ештеме өндірмей немесе біршама

уақыт жүмыста кідіріс болып қалса да, кезең шығыстарын көтереді. Бұл 
шығыстар өткізілген өнімдердің (тауарлардың, жүмыстардың, 
қызметтердің) өзіндік қүнына әсерін тигізбейді, яғни қалдықтар ТМҚ-ға 
жатпайды, есепті жыл пайдасының (залалының) кемуіне мерзімді түрде 
есептен шығарылып отырады. Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) 
өткізу жөніндегі шығыстар есебі.

Түрлі ұйымдардагы шығыстардың түрі мен олардың 
корреспонденциялары эртүрлі және ал олардың өзіндік ерекшеліктеріне 
байланысты болады. Жапқаннан кейін 7110 шотында сальдо болмайды.

Тауарларды, жүмыстарды жэне қызметтерді өткізу жөніндегі 
шығыстарды, негізінен, сауда, делдалдық, коммерциялық жэне кәсіпкерлік 
қызметпен айналысатын үйымдар көтереді. Осындай шығыстар есебі үшін 
шоттар жоспарында 7110 «Өнімдер өткізу жэне қызметтер көрсету 
бойынша шығыстар» шоты көзделген. Шот активті, жинаушы 
(собирательный). Есепті кезең ішінде онда, бекітілген есеп саясаты 
бойынша баптарда номенклатурада шоттар корреспонденциялары 
бойынша шыгыстардың мынадай турлері жиналады (кесте 11):

Кесте 11. Шығыстар бойынша шоттар корреспонденциялары

№ Шаруашылык операциялары Шоттар корресп.
Дебет Кредит

1 Өткізу процесімен байланысты, жүмыскерлердің 
(кызметкерлердің) жалақысы

7110 3350

2 Жалақыдан жасалатын аударымдар 7110 3220.3120
3 Сақтандыру жөніндегі шығыстар 7110 3210
4 Амортизациялық аударымдар 7110 3420
5 Тасымалдау шығыстары 7110 3310
6 Іс сапарлар шығыстары 7110 1250
7 Үстап тұру жэне қызмет көрсету мен өзге де көрсетілетін 

қызметтер
7110 3310,3390

8 Табиғи кему шегіндегі ысыраптар 71 10 1330,1310
9 Жарнама шығыстары 7110 1040
10 Ыдыс (тара) шығыстары 7110 1300
11 Есепті кезеңнің аяқталуы бойынша шоттарды жабу 5410 7110
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Кәсіпорынға тұтастай қызмет көрсетумен және оның бүкіл өндірістік- 
шаруашылык қызметін баскарумеи байланысты әкімшілік шығыстар кезең 
иіығыстарының көп баптарының біріне жатады. Осындай шығыстар есебі 
7210 «Әкімшілік шығыстар» актив шотында жүргізіледі.

Шаруашылық субьектілері есеп саясатында, өзіндік ерекшелігі мен 
салалық ерекшеліктерін ескеріп, өз шығыстарының номенклатурасын 
келтіруі тиіс. Сондықтан да түрлі ұйымдардағы баптардың саны түрліше 
болуы тиіс.

Кесте 12. Әкімшілік шығыстардың шоттар корреспонденциясы

№ Шаруашылық операциялары Шоттар корресп.
Дебет Кредит

1 Әкімшілік басқару кызметкерлері кұрамының жалақысы 7210 3350
2 Жалақыдан жасалған аударымдар 7210 3120,3320
3 Ұстап туру жэне қызмет корсету шығыстары 7210 3310,3390
4 Көрсетілген қызметке акы төлеу 7210 1210-1280
5 Іс сапар, қызмет шығыстары 7210 1250
6 Амортизациялық аударымдар, салықтар, алымдар 7210 2420,3150
7 Әкімшілік басқару қызметкерлері құрамына косымша акы 

жэне бір жолғы сыйакы
7210 3350

8 Нормативтен тыс ысыраптар, жарамсыз болып қалу, кем 
шығу

7210 1250

9 Айыппұлдар, өсім, тұрақсыздык айыппұлы, өзге де заладар 7210 3310.1040
10 Есспті кезең соңында жалпы жоне экімшілік шығыстар 

есептен шыгарылады
5410 7210

Кез келген жағдайда, экімшілік шығыстардың қүрамына, 12 кестеде 
келтірілген шоттар корреспонденциясы, шығыстар, шығындар топтары 
енгізілуі тиіс.

5410 шотына есептен шығарылғаннан кейін 7210 шоты жабылады, ол 
бойынша сальдо болмауы тиіс.

9.5. Таза кіріс. Есепті жылдың және өткен 
жылдардыц пайдасы (залалы)

Шығыстарға берілген анықтамалардың арасында мынадай анықтама 
қолданылады: «Шығыстар — ұйымның шаруашылық операциялары
нэтижесінде бөлінбеген пайданың азаюы». Мүндай анықтама, біздің 
көзқарасымыз бойынша, ол шығыстар мен кірістер есебі бойынша 
шоттарды есепті жылдың пайдалары (залалдары) шотына жабу арқылы 
анықталатын, қаржылық нәтижелерді анықтаудың техникалык жағын ғана 
көре білуге негізделген. Шынында да, осындай шоттың дебеті бойынша 
жинай отырып, шығыстар, бөлінген кірісті емес, қаржылық нәтижені 
азайтуға барады. Бөлінбеген кірістің азаюы оны пайдалану нәтижесінде 
ғана болады. Бөлінбеген кіріс қаржылық көрсеткіш ретінде осыған дейін 
кірістер мен шығыстарды салыстыру аркылы анықталған болатын. Бұл 
жерде мынадай жағдайға назар аудару қажет: бөлінбеген кіріс субьектінің 
экономикалық қызметінің мақсаттарына ғана пайдаланылмауы мүмкін.
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Мэселен, субьекті бөлінбеген кірістің бір бөлігін кайырымдылБіқ қызмстя 
бағыттайтын жағдайда, оны шығыстарға жатқызуға болмайды. Сондыктм 
да, бөлінбеген кіріс -  бұл бухгалтерлік көзқарас тургысынан, таза пап и 
деп анықтама беру, толықтай орынды болып саналады.

Таза кіріс — бұл кез келген кәсіпкерлік, шаруашылық қызметі соі мм 
бағытталған, шаруашылық субьектісінің пайдасы. Қаржылық есептілік п 
пайданы, таза кірісті анықтау жэне көрсету -  бухгалтерлік есептің бастм 
функциясы болып табылады. Экономикалық категория ретіндегі «пайдіі» 
ұгымы әртүрліше түсіндіріледі. Бухгалтерлер, кірістер мен шығыстардыц 
арасындағы айырма ретінде анықталатын, «таза пайда» терминіи 
пайдалануға артықшылық береді.

Таза пайда -  барлық кірістер -  барлық шығыстар.
Егер шығыстар кірістерден асып кететін болса, ондатаза залал туралм 

сөз болып отыр деу керек.
№30 Қазақстандық бухгалтерлік есептілік стандартына сәйкес таіа 

кіріс (пайда) немесе таза залал №2 «Кірістер мен шығыстар туралы Есеп 
үлгісінде (формасында) келесідей дәйектілікте ашып көрсетіледі жэнг 
анықталады.

Мысал (шартты). 2014 жылғы ЖШС «Алма» кірістері меп 
шығыстары. Есептен ақпаратжәне шоттар корреспонденциялары.

1. Тауарлар өткізуден, қызметтер көрсетуден алған кіріс (Д-т 6010, К- і 
5410)-35 000 ОООтеңге.

2. Өткізілген өнімдердің, қызметтер көрсетудің өзіндік құны (Д-т 
5410, К-т 7010).

3. Жалпы кіріс (1 млн. 2-нің айырмасы) — 15 000 000 теңге.
4. Кезең шығыстары -  3 300 000 теңге (Д-т 5410 -  К-т 7110, 7210, 

7300):
4.1 Әкімшілік шығыстары -  1 200 000 теңге
4.2 Тауарларды өткізу шығыстары -  1 300 000 теңге
4.3 Сыйақы бойынша шыгыстар -  800 000 теңге
Барлық кезең шығыстары (4.1+4.2+4.3)-3 300 000 теңге
5. Негізгі қызметтен алған кіріс (3-4) -  11 700 000 теңге
6. Қаржыландырудан және өзге қызметтен алған кіріс — 4 200 000 

теңге (Д-т 6110,6210, 6280 -  К-т 5410).
7. Әдеттегі қызметтен салық салғанга дейін алған кіріс (5+6) -  

15 900 000 теңге.
8. Корпоративтік табыс салығы — 4 130 000 теңге (Д-т 7710 -  К-т 

3310).
9. Негізгі қызметтен салық салынғаннан кейін алған кіріс (7-8) -  

11 770 000 теңге.
10. Қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстар -  6 250 000 

теңге (Д-т 5410-7510).
11. Таза кіріс (есепті жылдың бөлінбеген кірісі) немесе пайда (9-+10) -  

5 520 000 теңге (Д-т 5410 К-т 5430).
Осылайша, біздің мысалымыз бойынша ЖШС «Алма» 2014 жылды 

пайдамен аяқтады және 5 520 000 теңге сомада бөлінбеген пайдаға ие.
Өйткені, каржылық есептілік есепті кезең аяқталғаннан кейін (заң 

бойынша -  31.03-ке дейін) жасалады, ағымдағы есепті кезеңнің

86



№и илтерлік жазбаларында арифметикалық қате жіберу, үмытып 
| г і ү ш і л і к  немесе бухгалтерлік хаттамаларды (проводкаларды) дұрыс 
#»• |'моу нәтижесінде туындаған қателіктер анықталуы мүмкін. Мұндай 
«ііі діійда осы қателерге тузетулер енгізіп, ағымдағы кезеңдегі таза кірісті 

вмссе залалды анықтау кажет. Егер жіберілген қателіктер, оның 
цині.ііідағы кезеңнің, қаржылық есептіліктің анықтығына түбегейлі әсерін 
миЬетін болса, онда осындай қателіктер түбегейлі болып саналады. 
I уттейлі қателіктердің сомасын түзету мынадай екі тәсілмен жүргізіледі:

•бөлінбеген кірістің бастапқы сальдосын өзгерту жолымен есепте 
(інрсетіледі;

•есепті кезеңнің таза кірісін немесе залалын анықтау кезінде 
. h i  піледі.

Қателерді түзеу кезінде жекелеген кестелер, есептер немесе қосымша 
Аучгалтерлік хаттамалар (проводкалар), «қызыл сторно» қосымша 
Оүм алтерлік хаттамалар түрінде қосымша ақпарат жасалады.

5410 шотта көрсетілген түзету жасалған таза кіріс қүрылтайшылар 
імшалысының шешімі бойынша эртүрлі мақсаттарға бөлінеді. Қалған 
Лолінбеген сомалар 5430 «Алдыңғы жылдардың пайдасы (залалы)» 
Ііютына мына шоттармен корреспонденцияларда аударылады:

Кесте 13. Есепті жылдың және өткен жылдардың пайдасы (залалы)

N" Шаруашылық операциялары Шоттар корреспонд.
Дебет Кредит

1 Бір жыл ішінде алынған сома: - кіріс
- залал

6 бөлімі 
5410,5420

5410,5420 
7 бөлім

2 Резервтік капитал қаражаты есебінен залалдарды өтеу 5310 5410
3 Бөлінбеген кіріскс жэне оның инвестицияларына бұрын 

ауыстырылмаған шығып қалған (кеткен) негізгі 
қаражаттарды қайта бағалау сомасы

5320 5410,5420

4 Номинал багадан томен баға бойынша меншікті 
акцияларды қүнын өтеп сатып алу 5110 5410,5420

5 Резервтік капиталға аударымдар 5410 5310
6 Пайданын бір бөлігін дивидендтер төлеуге бағыттау 5410 3030
7 Номинал бағадан жоғары бага бойынша меншікті 

акцияларды құнын өтеп сатып алу кезінде 5410 5110
8 Қалған сома есептен шығарылады: - кіріс

- задал
5410
5430

5430
5410



Пайда (задал) сомасын 5430 шотқа есептен шығарганнан кейін, 5410 
жэне 5420 шотында сальдо болмайды.

9.6. Студенттін білімін тексеруге арналған сұрақтар

1. Табыстарды тану жэне оның есебі
2. Шығыстарды тану жэне оның есебі
3. Кезең шығыстарының есебі
4. Қаржылық нэтижелер есебі
5. Қаржылық есеп берудің маңызы мен мінездемесі
6. Қаржылық есеп берудің нысандарының қүрамы мен мазмұны
7. Қортынды кірісті немесе зиянды тану және оның жабылуы

Тақырын 10. Міндеттемелердің және капиталдың есебі

10.1. Міндеттемелердің түсінігі және жіктелуі

Міндеттеме - өзге тұлганың (кредитордың) пайдасына белгілі бір іс- 
әрекет ету, мысалы, мүлікті беру, жұмысты орындау, ақша төлеу және т.б., 
яки белгілі бір іс-әрекеттен қалыс қалудағы тұлғаның (борышқордың) 
міндеті. Бұл ретте кредитордың борышқордан оның міндеттемелерін 
орындауды талап етуге құкы бар.

Міндеттеме -  оны реттеу экономикалық пайда алудан тұратын 
ресурстардың субьектіден кері қайтаруына әкелетін өткен кезеңдер 
оқиғаларынан туындайтын, субьектінің берешегі. Қазіргі және алдағы 
міндеттемелерді ажырата білу кажет.

Міндеттеме мынадай өзіндік сипаттамалармен айқындалады:
• міндеттеме қазіргі уақытта орын алуы және шаруашылық өмірінің, 

мысалы, ұйым сол үшін жауап беретін, тауарларды немесе қызметтерді 
сатып алу сиякты өткен факторлардың салдарлары болып саналуы тиіс;

• міндеттемелер ұйымдардың шаруашылық байланыстарын сақтау 
мақсатында немесе кәсіпкерлік қызметтің калыпты барысына сәйкес, егер 
олар болашақ (алдағы) төлемдердің қажеттілігімен байланысты болса, 
кредиторлық берешек болып қатысады;

• міндеттеме сөзсіз орындалуы тиіс, бірак та бұл, ол дэл бағасын алу 
керек дегенді білдірмейді, өйткені алдағы (болашақтағы) төлемдер 
ықтималдық сипатқа ие;

• дэл күні белгісіз болғандығына қарамастан, міндеттеменің 
орындалу мерзімі айқындалған болуы тиіс. Ол жаңа міндеттемелер
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КЛбылдау арқылы мерзімі ұзартылуы мумкін немесе міндеттеме 
икцияларға конвертацияланумен күшін жоюы мүмкін;

• соған қатысты борыштык міндеттемелер туындаған субьекті, жеке 
іулга немесе түлғалар тобы ретінде идентификацияланған болуы тиіс.

Міндеттемелер есебінде келесі міндеттемелер маңызды болып 
саналады:

Міндеттемелердің туындау кезі. Міндеттеме, ол бойынша берешек 
туындаған кезде ғана есепте тіркеледі. Бүл ережені қолдану қиынырақ, 
ойткені қысқа мерзімді міндеттемелердің маңызды бөлігі, салық төлеуге 
жататын және есептелген жалақы, сыйакылар (мүдделер) типіндегі 
жинақталған соманы білдіреді. Екіншіден, ұйым алдағы болашақ 
мәмілелер туралы келісім жасауы мүмкін. Мысалы, үйым әкімшілік 
кызметкеріне бір жылда (немесе 3 жыл ішінде) 100 мың теңге төлеу 
туралы келісім жасауы немесе өзге де уәделер беруі мүмкін. Орындауға 
жататын осы міндеттемелер берешек болып саналмайды, өйткені оларды 
орындау тікелей мәмілелерге емес, болашақтағы мәмілелерге 
жатқызылады.

Міндеттемелерді бағалау. Міндеттеме (кредиторлық берешек) әдетте, 
карызды төлеуге қажетті ақша сомасымен немесе нарық жағдайында табыс 
етуі қажет тауарлардың және көрсетілетін қызмет қүнымен бағаланады. 
Міндеттемелердің басым көпшілігі үшін оның сомасы эрқашанда белгілі 
болады, сонымен бірге кейбір міндеттемелер үшін оның сомасы есептелуі 
тиіс. Мысалы, оларды бір жылдык кепілдікпен сататын түрмыстық 
техникамен сауда жасаушылар бір жыл ішінде қосалқы бөлшекті жеткізіп, 
қызмет көрсетуді қамтамасыз етуі қажет. Міндеттеме бар болып саналады, 
ойткені сату туралы мәміле жасапды, бірақ та оның сомасы есептеліп 
шығарылуы қажет.

Міндеттемелер жіктеуі. ¥йым әдетте, қысқа мерзімді немесе ұзақ 
мерзімді болып жіктелетін міндеттемелердің бірнеше түрлеріне ие болады. 
Оның орындалуы күтіліп отырған және ол үйымның сол сәтте қолда бар 
айналым каражаттарын пайдалануды талап ететін, ұйымның карыздары 
мен өзге міндеттемелері қысқа мерзімді немесе ағымдағы міндеттемелер 
болып саналады.

Өйткені міндеттемелердің пайда болуы болашақта (алдағы уақытта) 
ресурстардың қайтуын білдіреді, аталған міндеттеменің орындалу мерзімі 
субьектінің қаржылық жағдайын дүрыс бағалау үшін маңызды болып 
саналады.

Ағымдағы міндеттемелерді орындау мерзімі бухгалтерлік баланс 
күнінен бір жыл ішінде немесе олардың қайсысының ұзақтығы көп 
екендігіне қатысты шаруашылық циклының басталған кезінен келеді.

Ағымдағы, қысқа мерзімді міндеттемелердің мысалдары болып 
мыналар саналады: алуға арналған шоттар, төлеуге арналған қысқа 
мерзімді векселдер, төлеу үшін жалақылар, кепілді қызмет көрсету
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бойынша міндеттемелер, әлеуметтік сақтандыруға жалақыдан жасалатын 
аударымдар мен төлеуге жататын өзге де салықтар, сондай-ақ авансік м 
апынған кіріс.

Оны өтеу ұйымиың қолдағы бар айналым қаражаттарын пайдалануді.і 
талап етпейтін, яғни оларды өтеу мерзімі бір жыл ішінде (немесе қ іі і і  

кезеңнің ұзақтығы көп екендігіне қатысты бір шаруашылық циклында) 
келмейтін міндеттемелер, ұзақ мерзімді міндеттемелер категорияларыіы 
жатқызылады. Жалгерлік міндеттемелер, төлеуге жататын үзақ мерзімді 
векселдер, өнімдер сапасына кепілдік бойынша міндеттемелер жоис 
төлеуге (өтеуге) жататын облигациялар ұзақ мерзімді міндеттемелі|і 
мысалдары болып саналады. Сонымен бірге, кез келген аталпіи 
міндеттеме, мысалы төлеуге арналған вексель кыска мерзімді (ағымдап.і), 
сол сияқты ұзақ мерзім болуы мүмкін. Міндеттемелерді өтеу мерзімі (бір 
шаруашылық циклы немесе одан да көп цикл ішінде) мұнда негізгі өлшем 
болып саналады.

Міндеттемеге негізгі қарыз сомасы мен оған есептелетін пайыздар 
кіреді.

Міндеттемелерді реттеу:
• ақшапай төлеу;
• өзге активтерді беру;
• қызметтер көрсету;
• бір міндеттемені екіншімен айырбастау;
• міндеттемелерді капиталға айналдыру сияқты әртүрлі тэсілдермен 

жүзеге асырылады.
Кредитордың бас тартуы немесе өз құқықтарын жоғалтуы сияқты, 

реттеудің баска да күралдары болуы мүмкін.

10.2. Қаржылық міндеттемелер есебі

Несиелеу қарыз капиталының қозғалысы болып табылады. Ол пайыз 
түрінде үстеме төлем төлеп қайтару шартымен карызға берілген 
капиталдың қозғалысы. Несиенің объективті қажеттілігі ең алдымен 
өнеркәсіп пен сауда капиталының айналымдық заңдылығымен 
байланысты.

Несиелерді есепке алу 3010 «кысқа мерзімді банкілік займдар» жэне 
3020 «уәкілетті органдардың және (немесе) ¥лттық Банктің лицензиясыз 
банкілік операциялармен айналысатын мекемелерден алынган қысқа 
мерзімді займдар», 4010 «ұзақ мерзімді банкілік займдар» және 4020 
«уәкілетті органдардың және (немесе) ¥лттық Банктің лицензиясыз 
банкілік операциялармен айналысатын мекемелерден алынған үзақ 
мерзімді займдар» шоттарында жүргізіледі.
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Қысқа жэне ұзақ мерзімді несиелерді беру Қазақстан Республикасы 
V 'іітык банкі бекіткен ережелерге сәйкес жүргізіледі.

I Іесие беру жэне оның операцияларын жүргізулицензия берілген 
\ иітық банктің шешімімен айқындалған ресми бар баклер арқылы жүзеге 
ш і.ірылады.

Несие мерзімділік, қайтарымдылық, төлену шарттарымен 
иіммерциялық және келісім — шарт негізінде беріледі. Несие беру 
'•.шктермен өздерінде бар несие корларының көлемінде жүзеге асырылады.

Несие негізінен оны өтеу кабілеті бар кәсіпорындарға беріледі. Несие 
nicy кабілеті болып кәсіпорынның борышын міндеттемелерін толығымен 
іінліс уақытында есептесе алу қабілеті деп түсіну қажет.

Кәсіпорын несие алу үшін несиенің сомасы жэне мақсатты бағыты, 
щійдалану мерзімі, өтеу мерзімі, сондай — ақ несиеленетін шараның 
ьысқаша сипаты жэне жүзеге асырудың экономикалық тиімділігі 
іллелделінген қыскаша жазбаша өтініш -  сүраумен банкке барады. өтініш 

сүрауды банкке несие алу үшін алғашқы рет барған немесе несиені 
оқтын -  оқтын пайдаланатывн, тәуекелді қажет ететін несиеге өтініш 
жасаған, осы банкте есеп айырысу шоты жоқ, сауда мәмілесін жасау үшін 
нссие алушы кәсіпорындар ұсынады.

Әдетте, несие шоттары банктерде есеп айырысу шоты ашылған орны 
бойынша ашылады.

Сонымен қатар, банкке несие үшін бірінші рет барған кәсіпорын 
озінің жарғысын, ұ»ымдастыру күжаттарының көшірмесін, ережелерді, алу 
келісімдерін, тіркеу куәлігін және клиенттің несие алу күкығының 
барлығын растайтын баска да қүжаттарды банкке үсынады.

Банкпен тұрақты несиелік катынасы бар карыз алушылар бойынша 
иесиелендіру үшін үсынылатын қүжаттардың тізімі қысқартылуы мүмкін.

Несие беру келісімі бекітілгенге дейін, банк қарыз алушының несиені 
қайтару кабілеттігін мұкият талдайды, несиенің өтелмеуіне соқтыратын 
осерлерді, карыз алушының атағын, бүрын алынған несиенің уақытында 
төленуі, карыз алушының экономикалық жэне қаржылық жағдайын баланс 
бойынша төлем кабілеттілігін және несиені тиімді пайдалануын 
т.б.зерттеуге міндетті.

Бюджет -  жалпы мемлекеттік тұрғыдан бөлініп (бекітіліп) пайдалану, 
жұмсау үшін кұрылатын қаржы қоры болып табылады. Бюджеттің 
қаржысы экономиканы дамытуға, халыктың материалдық эл-ауқатын, 
мәдени деңгейін көтеруге және басқа да мақсаттарға пайдаланады.

Қазақстан Республикасының салык кодексіне сәйкес жеке және заңды 
тұлғалардан алынатын салықтар, Мемлекеттік бюджетті толықтырудың 
негізгі көзі болып табылады.

Зацды түлгстардан алынатын табыс салыгы.
Есепті жылда салык салынатын табыстары бар заңды түлғалар табыс 

салығын төлеушілер болып табылады. Табыс салығын төлеушілер
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қатарына заңды тұлғалар, олардың филиалдары жэне оқшаулаш іш 
бөлімшелер кіреді.

Әрбір салық төлеуші салык салынатын табысты анықтау үшіи, 
жылдық табыстың жинақталған сомасынан табыс табу мақсатьшлп 
жұмсалған шығындар мен шеккен зияндардың сомасын шегереді.

Кэсіпорынның жылдық табысына, яғни жыл бойы кіріс еткси 
сомаларының жиынтығына сатылған немесе өткізілген өнімдер 
атқарылған ж.ұмысы мен көрсетілген қызметі және баска да операциялар 
үшін салық төлеушінің алуға тиісті ақшалай немесе басқа да қаражаттарм 
сондай-ак сатып алушыдан алуға тиісті сомалардың есебінен өзара есеи 
айырысу ретінде үшінші түлғаларға жіберілген немесе тікелей не болмаси 
жанама шығындарды өтеуге қаржылар жатады.

Салық салынатын табыстардың жэне одан шегерілетін шегерімдер 
мен жеңілдіктердің күрамы, сондай-ақ салынатын табыс салығыныи 
мөлшері салық кодексінде қаралады.

Салық төлеуші кәсіпорын тиісті салык органына «Заңды тұлғанын 
салык салынатын табысының декларациясын» ұсынуға тиіс.

¥йым өзінің есепті жылдағы алған табысы бойынша табыс салығы 
сомасын есептеу барысында бухгалтерлік есепте мына түрдегі екі жақты 
жазу жазылады:

Д-т: «Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар» шоты,
К-т: «Төленетін корпоративтік табыс салығы» - шоты.
Ал бұл сома бюджетке аударылғанда:
Д-т: «Төленетін корпоративтік табыс салығы» деп аталатын шот,
К-т: «Акшалар» деп аталатын шотын түріндегі бухгалтерлік жазуы 

жазылады.
Кейінге цалдырылган корпоративтік табыс салыгының есебі.
Бухгалтерлік есепте табыстың сомасы бухгалтерлік есеп стандартына 

сәйкес анықталған табыс пен шығындардың айырмасынан құралады. 
Салық салынатын табыстың сомасы салык заңына сәйкес анықтапады. 
Сапық заңы талаптарының бухгалтерлік есеп талаптарынан өзгешелігі бар. 
Осының негізінде бухгалтерлік есепте анықталған табыс пен салык 
салынатын табыстың арасында айырмашылық пайда болады. Бұл 
айырмашылық пайда болу себептеріне байланысты түрақты немесе 
уақытша болып бөлінеді.

Тұрақты айырмашылықтың пайда болу себебі, бухгалтерлік табысты 
анықтау барысында есепке алынатын табыс пен шығындардың кейбір 
бөлігі салық салынатын табысты санағанда есепке алынбайды. Тұрақты 
айырмашылықтар қатарына мыналар жатады:

- вапюталық шоттармен шетел валютасы бойынша туындаған 
багамдык айырмашылық;

- бюджетке төленетін айыппұл ықпалшаралары (санкциясы);
- кәсіпкерлікпен байланысты емес шығндар;
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- Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілеген шектен артық мөлшерде 
іпленген іссапарлық, өкілдік және тағы да басқа шығындар.

Уақытша айырмашылықтың пайда болу себебі есеп беретін кезеңде 
(нсцтелген бухгалтерлік табыстар мен шығындардың кейбір баптар 
Аойынша сомасы осы кезеңдегі салық салынатын табыстарды анықтарда 
ічтпке алынбай келген кезеңдердегі салық салынатын табыстардың 
иурамына кіргізіледі. Сөйтіп, есеп беретін кезеңдегі пайда болған уақытша 
иіі.ірмашылық келешектегі есеп беретін мезгілде күшін жояды.

Қосылган қүнга салынатын салық. Қосылған құнға салынатын салық 
ыуарларды өндіру, жұмысты орындау немесе қызмет көрсету жэне 
оітрдың айналысы барысында қосылған құн өсімнің бір бөлігін аудару, 
юндай-ақ осы иауарлар импорты кезіндегі аударым болып табылады. Бұл 
ретте салық салынатын айналым мен салық салынатын импорт салық 
пбъектісі болып табылады. Қосылған құнға салынатын салық «Қосылган 
һүпга салынатын салық» шотында есептеледі. Бұл пассивтік шот 
(юлгандықтан кредитіне салынған салык сомасы,ал дебитіне бюджетке 
иударылған және субъектінің жабдықтаушыларға тиісті түрде ресімделген 
і іілық шоты бойынша төлеген сомалары жазылады. Бюджетке төленуге 
гиісті қосылған қүнға салынатын салық өткізілген өнім, орындалган 
жүмыс немесе көрсетілген қызмет үшін есептелген қосылған қүнға 
салынатын салықтың сомасы мен сатып алынған тауарлар, материалдар 
мен жабдықтаушылардың көрсеткен қызметі, орындаған жүмысы үшін 
іоленген қосылған құнға салынатын салық сомаларының арасындағы 
аймрма ретінде айқындалады. Қосылған құнға салынатын салық мөлшері 
Қазакстан Республикасының салық заңында белгіленеді.

Салық кодексінің 238-бабының 13-тармағына сэйкес кәсіпорынды 
мүліктік кешен ретінде түтастай сату кезінде сапық салынатын 
айналымның мөлшері бүрын қосылған кұн салығы есепке жатқызылған 
кэсіпорынды мүліктік кешен ретінде сату кезінде берілген мүліктің:

1. кәсіпорынды сатып алу-сату шарты бойынша өткізу қүны мен
өткізу күніне бухгалтерлік есеп деректері бойынша берілетін
міндеттемелердің баланстық қүнына азайтылған, берілетін активтердің 
баланстық күны арасындағы оң айырмаға ұлғайтылган;

2. кәсіпорынды сатып алу-сату шарты бойынша өткізу құны мен
откізу күніне бухгалтерлік есеп деректері бойынша берілетін
міндеттемелердің баланстық құнына азайтылган, берілетін активтердің 
баланстық құны арасындағы теріс айырмаға азайтылған баланстык 
күнының негізінде айқындалады.

Басқаша айтқанда, берілетін активтердің өткізу құны баланстық құнан 
асқан кезде сапық салынатын айналым мөлшерінің есебін мынадай 
формуламен көрсетуге болады:
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Салык сапынатын айналым = ҚҚС бүрын есепке жатқызылвн 
мүліктіц баланстық қүны + (Өткізу күны Берілетін акгивтерЯіі 
баланстық кұны) Берілетіи міндеттсмслердің баланстык қүны.

Кәсіпорынның мүліктік кешсн рстінде сату бойынша сальп 
салынатын айналымның мөлшерін аныктау кезімде бухгалтер мүліктін 
баланстык күныиан мыналарды іріктеуі гиіс: гауарлар калдыгы. негізп 
күралдар мен материалдык емес активтердің баланстыккүны 
жылжымайтын мүлікке инвсстициялар, аякталмаган күрылыс жэне ҚҚС' 
есепке жатқызылган басқалары. Сонымен катар, өткізу кұны мен берілетім 
таза активтердің баланстык күны арасындагы айырманы есептеу керек 
(активтер- міндеттемелер).

Жеке түмаішрдан усталатын табыс салыгы. Іісепті жыл бойы салык 
салынатын табысқа ие болтан жеке тұлгалар салық төлеушілер болып 
табылады. Жеке түлгалардың жылдык жиынтык табысына ецбекакы 
түрінде алынатын табыстар, кәсіпкерлік қызметтен алатын табыстары, 
жеке түлгалардың мүліктік табыстары, тагы да баска табыстары кіреді.

Жеке түлгалардың мүліктік табысына тек кана активтің келесі 
түрлерінің инфляцияга байланысты түзетуді есепке ала отырып өткізуден 
түскен күнның өсімі жагады: салық төлеушінің тұракты тұратын жері 
болып табылмайтын, жылжымайтын мүліктің, кұнды кагаздардың, занды 
тұлгаларга және баска материалдык емес активтерге катысу үлесінен; 
шетелдік валютадан; асыл тастар жэне асыл металдардан, олардан 
жасалган зергерлік бүйымдардан, құрамында асыл тастар жэне асыл 
металдар бар баска да бүйымдардан, онер туындылары мен 
антиквариаттардан. Жеке тұлгалардың салык төлейтін табыстың кұрамы 
салык кодексінде каралады. Жеке гұлгалардан табыс салыты ұсталган 
уакытта:

Д-т: «Қызметкерлермен еңбекакы бойынша есеп айырысу» шоты,
К-т: «Бюджетке төленетін баскадай салыктар, алымдар жэне міндетті 

төлемдер» шоты гүріндегі бухгалтерлік жазуы жазылады.
Әлеуметтік сапық -  заңды түлгалардың бюджетке төлейтін 

салыктарнының бірі. Оның баска салык түрлерінен ерекшелігі, бүл 
салықтың мөлшері кәсіпорынның жұмысшылары мен кызметкерлеріне 
олардыц атқарган кызметі мен орындаған жұмысы үшін есепгелетін 
еңбекакы төлеу қорына тікелей байланысты болып келеді. Ягни бүл салык 
үйымның еңбекакы төлеу қорының белгілі бір гіайызы түрінде есептеліп 
кәсіпорынның шыгындарына косылып отырады. Бірак та жүмысшылар 
мен кызметкерлерге есептелген еңбекақыдан ұстамайды. Әлеумегтік 
салыкты төлеушңлердін катарына барлык занды түлгалар мен кәсіпкерлік 
кызметпен айналысатын жеке гүлгалар жагады.

Әлеуметтік салық салу объектісіне, ягни еңбекақы төлеу корына 
табыстыц барлык түрлері кіреді; оның ішінде: зр түрлі сыйакылар, 
жәрдемакылар, жеке әлеуметтік жеңілдіктер, тагы да баскалай телемдер.
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ІІІаруашылык жүргізуші ұйымдарда әлеуметтік салық агымдагы 
ПЙдың еңбекакы төлеу корыпың заңды қаралган пайызы мөлшерінде 
есептеледі де. келесі айдың 15-ші жүлдызынан кешіктірілмей төленуі тиіс. 
Касіпорында элеуметтік салык сомасы есептелгенде онын 
бухгалтериясында мынадай жазу жазылады:

Д-т: «Әкімшілік шыгыстар» деп аталатын ілот,
К-т: «Әлеуметтік салык» деп аталатын шот.
Ал ол сома бюджетке есеп айырысу шотынан төленгенде:
Д-т: «Әлеуметтік салык» деп аталатын шоты,
К-т: «Акша қүраллары» деп аталатын шоты түріндегі бухгалтерлік 

жазуы жазылады.
Салык төлеушілер ушін әлеуметтік салык нысандары болып олардың 

еңбеккерлерге ақшалай жэне (немесе) заттай түрінде төленген 
табыстарына (еңбекакы) жасалган шыгындары, сондай-ақ жүмыс 
берушінің материалдык, әлеуметтік игіліктер немесе өзге де материалдык 
пайдалары танылады.

Әлеуметтік салык -  Салык кодексінде карастырылған мөлшерлер 
(ставкалар) бойынша төленеді, онын есебі 3150 «Әлеуметтік салык» 
шотында жүргізіледі.

Есептелген элеуметтік салык сомасына бухгалтерлік есеп шоттарында 
келесі жазулар жүргізіледі:

Тиісті шоттардың дебеті:
1620 «Болашак кезеңнің шыгындары» - жалға алынган негізгі 

күралдар нысандарын күрделі жөндеумен шұгылданган еңбеккерлердің 
табыстарынан (ецбекакыларынан) есептелген әлеуметтік салык сомасына 

7110 «Өнімді откізу жэне кызметтерді корсету бойынша шыгыстар» - 
онімдерді сату жэне кызметтер корсетумен шұгылданатын еңбеккерлердің 
табыстарынан (еңбекақыларынан) есептелген әлеуметтік салық сомасына 

7210 «Әкімшілік шыгыстар» - мекеменің экімшілік басқару 
аппаратының қызметкерлерінің табыстарынан (еңбекакыларынан) 
есептелген элеуметтік салык сомасына

8110 «Негізгі өндіріс» - тікелей негізгі өндірісте жұмыс істейтін 
снбеккерлердің табыстарынан (еңбекакыларынан) есептелген әлеуметтік 
салық сомасына

8210 «Өз ондірісінің жартылай фабрикаггары» - жартылай 
фабрикаттар ондірісінде жумыс істейтін еңбеккерлердін табыстарынан 
(еңбекакыларынан) есептелген элеуметтік салык сомасына

8310 «Қосалқы өндірістер» - көмекші цехтарда (учаскіде) жүмыс 
істейтін еңбеккерлердің табыстарынан (еңбекақыларынан) есептелген 
олеуметгік салык сомасына

8410 «Үстеме шыгындар» - негізгі жоне комекші өндірістерде. сондай- 
ақ жартылай ондіріске қызмет көрсетуді қамгамасыз ететін өндірістік
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(цехтық) еңбеккерлердің табыстарыман (еңбекақыларынан) есептелпи 
әлеуметтік салық сомасына

3150 «Әлеуметтік салық» шотының кредиті
Әлеуметтік салықты төлеу салық төлеушінің тіркелген жері бойыіии < 

есепті айдан кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей жүргізіледі де, банктін 
жазбаша үзіндісі негізінде келесі бухгалтерлік тізбе беріледі:

3150 «Әлеуметтік салық» шотының дебеті
1030 «Агымды банкілік шоттардағы ақша қүралдары» шотыш.іи 

кредиті
Мекемелер тоқсан сайын салық органдарына есепті тоқсаннан кейіш і 

айдың 15-нен кешіктірмей элеуметтік салық бойынша декларации 
тапсыруға міндетті.

Мысал: Ағымдағы ай үшін еңбеккерлерге 100 мың теңге жалақі.і 
сондай-ақ 20 мың теңге мейрам күндеріне, 15 мың теңге пайдаланбагаи 
еңбек демалыстары үшін компенсация, 50 мың теңге қызмет бабы 
бойынша іс-сапарға барғаны үшін компенсация есептелінді делік. Енді біч 
ағымдағы ай үшін әлеуметтік салықтың сомасын есептеп шығарі.ш 
көрейік. Жүмыс берушінің еңбеккерлерге төлейтін жалпы сомасы 185 мі.ім 
теңге қүраған, жинақ зейнеткерлік қорға төлейтін міндетті зейнеткерліі. 
жарнасы 12 мың теңге күраған (120*10%), әлеуметтік салық салынбайтын 
еңбеккерлердің табысы 77 мың теңге құраған (12+50+15), ал әлеуметтік 
салық сомасы 11.9 мың теңге қүраған [(185-77)* 1 1%].

Есептелген әлеуметтік салық мына шоттардың дебетінде: 1620 
(алдағы кезеңдердің шығыстары), 7110 (Өнімді өткізу және кызметтерді 
корсету бойынша шығыстар), 7210 (әкімшілік шығыстар) жэне 3150 
шоттың кредитінде көрініс табады.

«Қазпочта» Акционерлік коғамының қызметкерлері әр түрлі себептер 
-  ақысыз демалыс, жұмыста болмауы және т.б. бойынша бір айда толық 
жұмыс істеген жоқ. Мысалы:

1. Жүргізуші есепті айда 1 күн жүмыс істеді, төленген ақы 960 теңгеіи 
қүрады, әлеуметтік салық 1717 сомада ең төменгі жалақы мөлшеріндо 
есептеледі.

2. 25000 теңге еңбекақы алатын программист демалыстан шықты. 12 
жүмыс күні үшін жалақы 12645 теңге күрайды, элеуметтік салық 1191 
теңге сомада ең төменгі жалақы мөлшерінде есептелді.

Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 357-бабының 2- 
тармағына сәйкес «егер күнтізбелік ай үшін осы Кодекстің 357-бабының 1- 
тармағына сәйкес айқындалған салык салу объектісі Республикалық 
бюджет туралы Заңда белгіленген жэне осындай күнтізбелік айдың соңғы 
күні қолданыста болтан жалақының ең төменгі мөлшерінен томен болса, 
әлеуметтік салық салу объектісі жалақының ең төменгі мөлшері негізінде 
айкындалады».
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Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 357-бабының осы 
іармағында оны қолдануды нақтылайтын талаптар жоқ, мысалы, 
«қызметкерлер толық жұмыспен қамтылған кезде» немесе «толық 
кунтізбелік ай үшін». 357-баптьщ көрсетілген тармағы ережелерінің 
оркелкілігі нәтижесінде элеуметтік салык төлеушілерге 2-тармақтың 
срежелерін қызметкердің толық күнтізбелік айдағы (21 немесе 22 жұмыс 
күні) және жүмыс уақытының калыпты үзақтығы болған кездегі (аптасына 
40 сағат) табысы әлеуметтік салық есептеу объектісі ретінде ең төменгі 
жалақы мөлшерінен аз болған жағдайларда ғана қолдануға мүмкіндік 
бермейді.

Сонымен катар, салық органдары кызметкерлерінің түсіндірмелері 
ескеріле отырып, салық салу объектісі, яғни ең төменгі жалақы мөлшері 
олеуметтік салықты есептеу кезінде міндетті зейнетақы жарналарына 
азайтылмауы тиіс.

Осыған байланысты үсынылып отырган жағдайда әлеуметтік салықты 
ссептеу бір тәсілмен жүргізілуі тиіс: ең төменгі жалақының 11 пайызы 
ставкасы бойынша, яғни әлеуметтік салықты есептеу объектісі ең төменгі 
жалақыдан аз. Бюджетке төленетін әлеуметтік салықтың сомасы 
қызметкерлерге осы айда нақты есептелген табыстар бойынша әлеуметтік 
аударымдар мөлшеріне қатысты болады.

2015 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалалақы мөлшері 22859 
теңге сомада бекітілді. Әлеуметтік аударым ставкасы 2015 жылы 5 пайыз.

1. Жүргізушіге бір айда 960 тенге сомада табыс есептелді (бір айда 
бір күн жұмыс істеді). Жүргізушінің зейнеткер болып табылмауы 
шартымен, есептелген табыстан міндетті зейнетақы жарналары (бүдан эрі

МЗЖ) есептеледі 96 теңге (960 * 10%). Әлеуметтік салық есептеу 
объектісі -  864 теңге, яғни ең төменгі жалақыдан аз. Әлеуметтік 
аударымдар (бұдан әрі -  ӘА) 43,2 теңгені құрайды (960 - 96 МЗЖ = 864 * 
5%). Бюджетке төленетін әлеуметтік салык 2471,29 теңгеге тең 
(22859* 11% = 2514,49 - 43,2 ӘА).

2. Программистке бір айда 12645 теңге табыс есептелді. Осы 
қызметкердің зейнеткер болып табылмауы шартымен, оның табысынан 
1264,5 тенге (12645*10%) сомада міндетті зейнетакы жарналары 
есептеледі. Әлеуметтік салык есептеу объектісі -  11380,5 тенге, яғни ең 
төменгі жалакыдан аз. Программистке қатысты элеуметтік салықты 
есептеу 569 теңгеге(12645 — 1264,5 МЗЖ = 11380,5 * 5%) тең болады. 
Бюджетке төленетін әлеуметтік салык 1945,49 теңгені (22859*11% = 
2514,49 - 569 ӘА) қүрайды.

Есептелген әлеуметтік салыктың есебі және оның бюджетке төленуі 
3150- «Әлеуметтік салык» шотында жүргізіледі (кесте 9). Бүл шот пассивті 
болып табылады, онда әлеуметтік салық бойынша бюджет алдындағы 
компанияның міндеттемелері (қарыздары) туралы ақпарат жиналады.
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Әлеуметтік салықты есептеудің нәтижесінде бюджет алдындағы 
карызының көбеюі шоттың кредиті бойынша көрсетіледі.

Салықты төлеу нэтижесінде осы қарыздың азаюы шоттың дебит і 
бойынша көрсетіледі.

Егер әлеуметтік салық 8100 - «Негізгі өндіріс» бөлімшесінің 8012 - 
«Негізгі өндіріс жұмысшыларының еңбекақысы» шотында көрініс 
табатын еңбекақы шығындарына қарай есептелсе, онда ол осы бөлімшенің 
8013 - «Еңбекақыдан аударылатын аударымдар» тиісті шотында есепке 
алынады. Егер әлеуметтік салық әкімшілік қызметкерлерініц 
еңбекақысына қарай есептелсе 7210 - «Әкімшілік шығыстар» шотында 
көрсетілетін, онда ол осы шотта есепке алынады және т.б. Әлеуметтік 
салық бойынша туындайтын қарыздарды есептеу және жабу кезінде, келесі 
шоттар корреспонденциясын келтіруге болады:

Әлеуметтік салық бойынша туындайтын қарыздарды есептеу жэне 
жабу кезінде келесідей шоттар корреспонденциясы беріледі.

Кесте 14. Әлеуметтік салық бойынша шоттар корреспонденциясы

№ Операциялар мазмүны Дт Кт
1 Негізгі өндіріс жұмысшыларының табысы сомасынан элеуметтәк 

салық есептеледі
8033 3150

2 Комекші өндіріс жұмысшыларының табысы сомасынан элеуметтік 
салық есептеледі

8033 3150

3 Негізгі жэне көммекші өндірістің цехтың кызметкерлері (негізгі 
жұмысшылардан басқа) табысы сомасынан әлеуметтік салық 
есептеледі

8043 3150

4 Негізгі құралдарды жөндеумен айналысатын қызметкерлері 
табыстары сомасынан элеуметтік салық есептелді

8044 3150

5 Өнімді өткізумен айналысатын қызметкерлердің табыстары 
сомасынан олеуметтік салық есептелді

7110 3150

6 Кәсіпорынның экімшілік -  басқарушы қызметкерлері табысы 
сомасынан элеуметтік салық есептелді

7210 3150

7 Есеп айырысу шотынан ақша каражаттарын аудару жолымен 
әлеуметтік салык бойынша қарызы жабылады

3150 1040

Әлеуметтік салыкты есептеу, бір жағынан, компанияның 
шығындарын мойындау ретінде, ал басқа жағынан - бюджет алдындағы 
қарызды мойындау ретінде карастырылады. Әлеуметтік салық бойынша 
кәсіпорынның шығындарының есебі үшін кәсіпорын шығындарының 
есебі бойынша әртүрлі шоттар арналған. Бұл немесе басқа шотты таңдау 
есептелген әлеуметтік салық сомасы қай жұмысшының табысына қатысы 
бар екеніне байланысты.

Әлеуметтік салықты есептеу қызметкерлердің табысын есептеуімен 
бір уақытта есепте көрініс табады, яғни, әр есептік айдың соңында. Бірақ 
элеуметтік салықты есептеу эр жеке қызметкердің табысына қарай
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жүргізіледі, оның бухгалтерлік есеп шоттарында көрініс табуын жалпы 
оомада (егер салықты есептеу кезінде тек қана бір шығын шоты 
дебеттелетін болса) немесе қызметкерлердің жеке категориясы бойынша 
(қандай шығын шоты дебеттелетініне байланысты) жүргізіледі.

Күнтізбелік ай әлеуметтік салықты есептеу үшін салық кезеңі болып 
табылады.

Әлеуметтік салық бойынша декларация аумақтық салық 
органдарына:

1. Төлеушілер жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық жөніндегі 
декларацияны орналасқан жері бойынша салық органдарына есепті 
тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірмей тоқсан сайын табыс 
етеді.

Жеке табыс салыгы мен әлеумеггік салық бойынша декларацияға 
қосымша жыл қорытындысы бойынша жасалады жэне есепті жылдың 
гөртінші тоқсанының декларациясымен бірге табыс етіледі.

2. Қүрылымдык бөлімшелері бар төлеушілер құрылымдық бөлімшенің 
орналасқан жеріндегі салык органына қүрылымдық бөлімше бойынша 
жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияға 
қүрылымдық бөлімше бойынша жеке табыс салығы мен әлеуметтік 
салықтың сомасын есептеу жөніндегі қосымшаны табыс етеді.

Кэсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке түлғалар есепті кезеннен 
кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей тоқсан сайын:

- шаруа қожалықтары бірынғай жер салығы бойынша декларацияны 
тапсыру үшін көзделген мерзімдерде ұсынылады. Осы тармақта 
көрсетілген талап қүны элеуметтік салықты енгізетін патент негізінде өз 
қызметін жүзеге асыратын түлғаларға таралмайды. Заңды түлғаның, 
шешімі бойынша оның филиалдары, өкілдіктері және өзге де оқшауланған 
кұрылымдық бөлімшелері өзінің орналасқан жері бойынша аумақтық 
салық органына декларацяны ұсына жэне салыкты дербес төлеуді жүргізе 
алады.

- Әлеуметтік салық эрбір есепті кезең үшін, айдың екінші 
жарытындысындағы жылақыны төлеуге берілген мерзімде, бірақ 
жалақыны төлеуге қарамастан, келесі айдың 25-і күнінен кешіктірмей 
бюджетке төлеуге жатады. Әлеуметтік салық бойынша нақты есеп айрысу 
бойынша есепті кезең күнтізбелік ай болып табылады. Бірыңғай жер 
салығын төлеушілер бірыңғай жер салығын төлеу үшін белгіленген 
мерзімдегі есепті кезеңнің әрбір ай үшін әлеуметтік салықты төлеуді 
жүргізеді.

Салық салынатын кірісті анықтаған кезде төленген әлеуметтік 
салық соммасын есептелген сомма шегінде шығысқа жатқызылады.

Зейнетакыларды төлеу жөніндегі мемлекеттік орталыққа 1998 жыл 
үшін еңбекке ақы төлеу жөнінде төленбеген соммалар бөлігінде міндетті 
зейнеткерлік жарналар бойынша берешегі бар салық ай сайын берешекті
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өтеуіне қарай салық органына элеуметтік салық бойынша декларациямеи 
бірге анықтама тапсырылады.

Әлеуметтік салық есептеудің дұрыстығы мен оны бюджетке уақытты 
төлеу ушін жауапкершілік салық төлеушілерге жүктеледі. Әлеуметтік 
салықты есептеудің тэртібін және оны төлеудің уакыттылығын бұзған 
үшін салық төлеушілерге Қазақстан Республикасының салық заңдарында 
белгіленген санкциялар мен Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген айыппұлдар қолданылады.

«Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация» 
200.00-нысаны (1-қосымша) 2009 жылғы 1 каңтардан бастап енгізілген. 
Оны жасау ережелері «Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 10 желтоқсандағы №99-IV Кодексіне жэне «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен камсыздандыру туралы» жэне «Міндетті 
әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына 
сэйкес эзірленді.

Ереже жеке табыс салығы жэне әлеуметтік салықтар бойынша осы 
Ереженің қосымшасына сәйкес есептерінің нысанын жасау тэртібін 
(декларация) айқындайды, жеке табыс салығын, әлеуметтік салықтарды 
есептеуге, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы 
жарналары сомаларын аударуга есептеу, ұстау (қоса есертеу) және 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымның 
сомаларын есептеуге, ұстауға (коса есептеуге) арналған.

Декларацияны, арнайы салық режимін қолданатын шаруа немесе 
фермер қожалықтары, шағын және кәсіпкерлік субъектілерін коспағанда, 
Салық кодексі 6-бөлімінің 18, 19-тарауларына, 12-бөлімдеріне сәйкес 
оңайлатылған деклерация негіздегі жеке түлғаларға қатысты салық агенті 
жасайды.

Осы Ереженің мақсаттары үшін Салык кодексінің 355-бабы 2- 
тармағына сэйкес заңды түлғалардың шешімімен танылған құрылымдық 
бөлімшелер арқылы әлеуметтік салықты өздері төлеушілер жеке табыс 
салыгы бойынша салық агенттері болып танылады.

Декларация Декларацияның өзінен (200.00-нысан) және салық 
міндеттемелері туралы акпараттарды егжей-тегжейлі көрсетуге арналған 
оган косымшалардан (200.01 -  200.03-нысандар) түрады. Декларацияға 
қосымшалар декларацияның тиісті көрсеткіштерді ашуды талап ететін 
жолдарын толтыру кезінде міндетті түрде жасалады. Декларацияға 
қосымшалар оларда көрсетілуі тиіс деректер болмаған кезде жасалмайды.

Декларацияны жасау кезінде:
- қағаз тасығышта - қалам немесе қаламүшпен, кара немесе көк 

сиямен, баспа белплерімен немесе баспа қүрылғысын пайдалана отырып 
толтырады;

- электрондық тасығышта - белгілі ережелерге сэйкес толтырылады;
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- декларацияны толтыру кезінде тузетуге, өшіруге және тазалауға жол 
бертмейд!,"+, /, %, Z." белгілері пайдаланбайды.

Декларацияны тапсырған кезде жұмыс берушінің қызметкерлерге 
төлейтін шығындары, яғни қызметкердің табысы әлеуметтік салықты салу 
обьектісі болып табылады. Қызметкерлердің санында, олардың колданыс 
мерзіміне қарамастан, жеке енбек немесе ұжымдык, шарттар немесе өзге 
іюрмативті кұқыктық акттер бойынша жұмыса қабылданған жеке тұлғалар 
ескертуі тиіс.

Декларацияның «Келісім-шарт бойынша жұмыс істейтін салық 
төлеушілердің элеуметтік салығын есептеу» 1-қосымшасы (200.01-нысан) 
Қазақстан Республикасының заңдарымен бекітілген тэртіпте келісім-шарт 
бойынша жұмыс істейтін салық төлеушілердің әлеуметтік салығын 
есептеуге арналған (2-қосымша). Нысан эрбір келісім-шарт бойынша жеке 
жасалады.

Декларацияның «Әлеуметтік салык салынатын жэне салық 
салынбайтын қызметкерлердің табыстарының тізімі» 2-косымшасы 
(200.02-нысаны) элеуметтік салық салынатын және салық салынбайтын 
қызметкерлердің табыстарының тізімін көрсетуге арналған (3-косымша). 
Нысан 4-тоқсанның декларациясымен бірге ұсынылады және жылдың 
қорытындысы бойынша толтырылады.

Декларацияның «Құрылымдық бөлімшелер бойынша жеке табыс 
салығының сомасына және әлеуметтік салықты есептеу» 3-қосымшасы 
(200.03-нысан) салык агенті заңды тұлғаның филиалдар/өкілдіктер 
бойынша төлеуге жататын жеке табыс салығының, әлеуметтік салықтың 
сомаларын, міндетті зейнетақы жарнасын есептеу іне арналған (4- 
қосымша). Нысан Салық кодексінің 161, 162, 362, 364-баптарына сәйкес 
эрбәр филиал/өкілдік бойынша заңды тұлғамен жасалады.

Осылайша, кәсіпорын тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші 
айдың 15-нен кешіктірмей өзінің орналасқан жері бойынша жыл үшін 
200.00-нысан бойынша жеке табыс салығы жэне әлеуметтік салық 
бойынша декларацияны 200.02-нысан бойынша косымшамен бірге, 210.00- 
нысан бойынша жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша 
декларацияны ұсынады (егер төлем көзінен табыс алатындардың тізімінде 
бар болса, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарына 
есептелген салықты көрсету үшін).

«Акциздік сальщтар». Акциздік (жанама) салық дегеніміз -  сатылатын 
тауарлардың багасына қосылатын, сатып алушы төлейтін салық болып 
табылады. Акциздік сапық салынатын тауарларға ҚР аумағында 
шығарылған немесе ҚР аумағында импортталған тауарлар, яғни спирттің 
барлық түрлері, темекі өнімдері, құрамында темекісі бар басқа да өнімдер 
жэне күнделікті қолданылмайтын басқа да бүйымдар жатады.

ҚР аумағында акцизделуге жататын тауарларды өндіретін немесе 
акциздеуге тиісті тауарларды импорттайтын немесе ҚР аумағында ойын
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бизнесін жузеге асыратын барлык заңды түлгалар акциз салыгын 
төлеушілер болып табылады. Кәсіпорындарда акциз салыгы есептегенде: ’ 

Д-т: «Алынуга тиісті борыштар» деп аталатын шоты,
К-т: «Акциз салыгы» деп аталатын шоты гүріндегі бухгалтерлік 

жазуы жазылады.
Касіпорындар мен ұйымдар бул жогарыда айтылган салықтардан 

баска да өзінің меншігіндегі жерге, көлік куралына жэне мулкіне заңда 
бекітілген мөлшерде салық төлеп туруы тиіс. Салыктардың бул түрлері 
есептелген уакытта косіпорынныц бухгалтериясында:

Д-т: «Жачпы және әкімшілік шығындары» деп аталатын шоты,
К-т: «Жер салыгы», «Көлік куралына салык», «Мүлікке салык» деп 

аталатын шоттар түріндегі екі жакты жазуы жазылады.

10.3. Кредиторлык борыштар есебі

Кәсіпорын өз өндірісінің тиімді жэне ыргакты жумысын камтамасыз 
ету үшін озінің материалдык -  техникалық базасын жасайды, ягни 
өндіріске қажет корларын құрайды. Кәсіпорынды жабдыктау 
экономикалык жэне элеуметтік даму жоспарларына сэйкес жүргізіледі. 
Кәсіпорын өзінің ұдайы өндірісін камтамасыз ету ушін өнім шығарушы 
кәсіпорындармен келісім-шартқа отырады.

Демек, кэсіпорын жабдықтаушылармен жэне мердігерлермен есеп 
айырысу үшін 3310, 4110 шотын пайдаланады. Онда есеп айырысулар 
сомасының деңгейіне жэне нысандарына (алдын-ала төлемақы. инкасса, 
аккредитивтер, чектер) қарамастан, жабдықтаушылардан алынған 
материалдык. босалкы қорлар, аткарылган жүмыстар мсн кызметтер 
үшін есеп айырысу жүргізіледі. 3310, 4110 шоттыц кредиті бойынша 
жабдыктаушылардың акцептелген шот -  фактурасы жоне дебеті 
бойынша -есеп айырысу, валюталык жоне баска шоттардыц кредитінен 
олардың толем ақысы жазылады.

Онім жеткізушілермен есеп айырысулар есебі арнайы нысандагы 
журналда, машинограммада немесе тізімдемеде әрбір шот-фактурасы 
немссе төлем-талап тапсырмалары бойынша жүргізіледі, ал бул өз 
кезегінде эрбір күжат бойынша есеп айырысуларды бақылап отыруга 
мумкіндік береді.

Келіп тускен шот-фактураларды алдымен “Келіп түскен жуктер 
есебі журналына” тіркейді. Қоймаларга құндылықтардың түсуіне карай 
журналда кіріс кұжаттары бойынша есепке алынады да, коймаларга 
босалқы корлардың немесе түспеген жүктерді іздестірумен байланысты 
сүрау салудың нэтижссінде алынган дерекгер негізінде келіп түскен 
кунін жазып кояды. Журналдыц деректерін 3310, 4110 шоттарының 
деректерімен мезгіл -  мезгіл тексеріп отырады. Жулнал бойынша
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сондай-ақ жол үстіндегі материалдык күндылыктардың сомасы 
бақыланады. Журналға жабдыктау болімінің тауарлы-көліктік ілеспесі 
(накладнойы), кіріс ордерлері, материалдарды кабылдау туралы актілері 
негізінде кәсіпорын коймасына материалдык күндылыктардың түсуіне 
карай жазып отырады. "Ескерту” багасына шоттың төленуі, акиептен 
бастартуы немесе ішімара акцептелген сомасы жэне басқалары жөніндегі 
маглұматтар жазылады.

Есеп журналы бойынша тіркеу нөмірін корсете отырып, түскен 
жүктердің акцептелген шоттары бухгалтерияга беріледі. Осында олардың 
деректерін жабдыктаушылармен жэне мердігерлермен есеп айырысу 
жөніндегі есебі журналға жазылады, ал ол үшін кезең бойынша жүреді.

Бірінші кезеңде журнапга акцептелген шот-фактура жэне басқа да 
есен айырысу қүжаттары келіп түскен кездегі жазулары жазылады. Бұл 
ретге тіркеу номірі мен шот-фактура нөмірі. жабдыктаушының агауы, 
шот-фактурадагы акцептің сомасы жазылады. Содан соң
жабдықтаушының шот-фактурасын жергілікті жабдыктаушыдан немесе 
станциядан өзге қалалардан түскен кұндылықтарды алу үшін 
экспедиторға шот-фактураны бсреді.

Екінші кезеңде журналға қоймадан бухгалтерияга келіп түскен 
кіріс құжаттары (кіріс ордерлері, тауарлы-көліктік күжаттары 
(накладнойлары), материалдар қабылдау туралы актілері) негізінде 
жазылады. Журналда осы қүжаттардың нөмірлері келіп түскен 
күндылықтардыц есептік немесе келісім -  шартта керсетілген бағасы 
бойынша алынған кұны жзне тауарлы -  материалдык күндылықтар 
немесе келісім-шартта көрсетілген бағасы бойынша жекелеген шогтар 
шегінде төлем шот-фактурага сәйкес алынган накты кұны бойынша 
көрсетіледі.

Кіріс күжаттары мүкият тексерілуі жэне шог-фактурудағы
материалдык күндылыктар санына сэйкес келуі тиіс. Егер жүктерді 
қабылау кезінде жабдықтаушының немесе колік ұйымының кінәсінен 
құндылықтардың жетіспейтіні немесе бұзылуы аныктапса, актінің 
негізінде талап сомасын 3310.4110 шоттыц кредитінен есептен шығарады. 
Егер материалдык қүндылықтардың жетіспеуін есеп айырысуга дейін 
аныктайтын болса, онда оның сомаеына тиісті есеп айырысу толем 
кұжаттарында акцепті азайтады.

Сондай-ак журналда жүмыстар мен қызметтер (негізгі құрал- 
жабдыктарды жөндеу, жүктерді тасымалдау, су, электр энергиясы) 
берушілермен есеп айырысулар есебі бойынша операциялар да корсетіледі. 
Жүмысты орындаганы немесе қызметті көрсеткені үшін берілген шот- 
фактура мәліметтері журналга жазылган кезде, оның не үшін берілгені 
көрсетіледі.

Үшінші кезеңде журналда шот-фактурасының төленгені корсетіледі. 
Толем туралы бслгілер банктегі есеп айырысу жэне баска да шоттар
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бойынша үзінділері (көшірмелері) бойынша расталады. Бұл орайда 
шоттың кай күні төленгені жэне төлемінің кай шоттан жасалғаны (1010, 
1040) көрсетіледі.

Айдың аяғында журналдың жиынтығы есептелінеді және төленбегеи 
шоттар бойынша қалдықтары шығарылады.

Журналдың қорытындысы торт катар бойынша шығарылады. Ай 
ішіндегі жиынтығы, айдың басындағы, жол үстіндегі материалдар 
шегеріліп тасталынады. Айдың аяғындағы жол үстіндегі материалдар 
және журнал бойынша барлығы рет-ретімен көрініс табады.

Жабдықтаушылармен есеп айырысулар есебі жөніндегі журналда ай 
аяғында 3310, 4110 шоты бойынша талданған қалдықтар көрсетіледі. 
Талдама есептің қүрылымы негізінен жабдықтаушылармен және 
мердігерлермен есеп айырысу жөніндегі қалдықтар туралы мағлұматтар 
алуды қамтамасыз ету үшін жэне есеп айырысуын жедел бақылау 
үшін мына төмендегі топтардан қалыптасады, атап айтсақ;

төлеу мерзімі келмеген есеп айырысулар жөніндегі 
жабдықтаушылардың қүжаттарынан, фактураланбаған қалған
жабдықтардан, мерзімінде төленбеген есеп айырысу құжаттары бойынша 
жабдықтаушылардан.

- талдамалык деректер вексельдер бойынша берешектерді анықтама 
түрінде көрсетеді: - төлем мерзімі келмеген, төлеу мерзімі өткен 
вексельдер бойынша, жолдағы материалдар.

Кейбір жағдайларда келіп түскен материалдық кұндылыктардың 
қүжаттары (шот -  фактуралары) болмауы мүмкін. Мұндай
кұндылыктарды фактураланбаған жеткізілім деп атайды. Фактураланбаған 
жеткізілімдер фактураланған, яғни шот -  фактуралармен бірге келген 
жеткізілімдер тәрізді әрбір жабдыктаушылар бойынша жеке көрсетіледі. 
Фактураланбаған жабдыктарды жазу үшін үлгілі түрі М-7 
“Материалдарды қабылдау туралы актілер” қолданылады, олар шот- 
фактурамен рәсімделмеген материалдар, сондай -  ақ қабылдау кезінде 
артық шыққан тауарлы -  материалдық қүндылықтарға да жазылады. 
Фактураланбаған жабдықтардың шот-фактуралары келген уақытында 
оларға бұрын жазылған деректер сторно етіліп нөмірі 6 журнал -  ордерде 
шот-фактурадағы мәліметтер жазылады. Толем жасапған, бірак айдың 
аяғына дейін кәсіпорынның коймаларына түспеген тауарлы — материалдык 
кұндылыктардың шот-фактуралары немесе толем талап тапсырмалары 
негізінде 6 журнал-ордерге әдеттегі тэртіп бойынша жазу жазылады. 
Айдың аяғында жолдаға материалдык құндылыктардың сомасын журнал 
-  ордердің “Келіп түспеген жабдыктаушы қоймасындағы жүк үшін” деп 
аталатын арнайы баганасында көрсетеді. Журнал-ордер бойынша 
жиынтықтарды шығарғаннан кейін жолдағы тауарлы-материалдык 
қорлардың құнын материалдық қорлар шоттарына жазады, олар жауапты 
материалды адамдар есебіне жатқызылмаса да жедел ескеріліп, олардың

104



піырады. Сөйтіп жолдағы тауарлы-материалдық қорлар айдың аяғында 
шіеті шоттарда шартты түрде есептелініп, олардың құндары 
іиібдықтаушылармен есеп айырысулар түргысында дебеторлық қарыз 
Гюлып табылмайды. Келесі айдың басында жолдағы материалдардың 
КШідығы сторно етіледі (қызыл жазумен жазылады).

Жабдықтаушылар жэне кызмет көрсетушілермен есеп айырысулар 
еоебі жөніндегі журналда ай аяғында “Жабдықтаушылармен және 
мердігерлермен есеп айырысу” деп аталатын шот бойынша талданған 
Кіілдықтар көрсетіледі. Аналитикалық есептің құрылымы 
жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу жөніндегі 
калдықтар туралы мағлұмат алуды қамтамасыз ету ушін мына топтардан 
калыптасады:

- құны төленген, бірақ іс жүзінде алынбаған (қабылданбаган) 
материалдық қорлар, көрсетілген қызметтер, орындапған жүмыс бойынша 
есеп айырысудан;

- фактураланбай қалған жабдықтар бойынша есеп айырысудан;
- мерзімінде төленбеген есеп айырысулардан.
Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу есебі 

бойынша шоттардың корреспонденциясын қарастырайық:
- тауарлы -  материалдық құндылыктарды алганы үшін (ҚҚС 

есебінсіз) акцептелген шот -  фактураларына: 1310, 1320, 1330 шоттары 
дебеттеледі, сондай-ақ осымен бірге шот-фактурасына енгізілген ҚҚС 
сомасына 1420 шоты дебеттеліп, 3310 шоты кредиттеледі.

- Жабдықтаушылардың төленген шот-фактурасыа: 3310 шоты
дебеттеліп, 1030, 1060 шоттары кредиттеледі.

- Төленген шот-фактура бойынша косылган қүнға салынған 
салықтық сомасы есепке алынады, ол кезде 3130 шоты дебеттеліп, 1420 
шоты кредиттеледі.

- Жабдықтаушылардың орындалған жүмыстар мен қызметтері үшін 
акцептелген шот-фактурасына, сондай-ақ 3310 шотының кредиті бойынша 
жүргізілген басқа да жазулар мына төмендегі шоттардың дебеті бойынша 
көрініс табады.

2930 “Аякталмаган құрылыс” шоты өздерінің күрделі қүрылыстары 
үшін жабдықтаушылар мен мердігерлер орындаган жүмыстардың жэне 
қызметтердің құнына: негізгі табыстарды қалыптастыру үшін, ірі
малдардың кұнына;

2110 “Сатып алушылар мен тапсырысшылардың ұзақ мерзімді 
берешегі” шоты сатып алушы тікелей (транзитті) жеткізген тауар қүнына, 
баспа-бас операциялар тәртібінде есепке алынған қарыздар қүнына;

1260 “Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек” шоты 
жабдықтаушыларға жэне мердігерлерге қойылған талаптарының 
сомасына;
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1610 “Берілген қысқа мерзімді аванстар” шоты бұрын төленті 
аванстардың есепке қосылган сомасына;

7200, 7210 Әкімшілік шығыстар және басқа да шоттары бойыннш 
кәсіпорынның қабылдаған жумыстары мен қызметтерінің сомасына.

Мына төмендегі шоттардың кредитінен 3310 шотының дебетіт 
жазылған жазулар 2110 “Сатып алушылар мен тапсырысшылардың үзш< 
мерзімді берешегі”, 1610 “Берілген қысқа мерзімді аванстар”, 103(1 
“Ағымдағы банктік шоттардағы ақша каражаты”, 1010 “Кассадағы ақпы 
қаражаты”, шоттары бойынша жабдықтаушылар мен мердігерлердің 
шоттарының тиісті шоттрадан төленгенін көрсетеді.

Жабдықтаушылармен есеп айырысуесебі жөніндегі журналда аіі 
аяғында 3310 шоты бойынша талданған қалдықтар көрсетіледі.

Талдама есептің құрылымы негізінен жабдықтаушылармен жәнс 
мердігерлермен есеп айырысу жөніндегі калдықтар туралы мэліметтср 
алуды қамтамасыз ету үшін мына төмендегі топтардан қалыптасады. 
Атап айтқанда төлеу мерзімі келмеген есеп айырысулар жөніндегі 
жбдықтаушылардың қүжаттарынан, фактураланбай калган қалғам 
жабдықтардан, мерзімінде төленбеген есеп айырысу қүжаттары бойынша 
жабдықтаушылардан.

Берілген аванс бойынша айрысудың есебі шоттар жоспарындағы 1600 
бөлімшесіндегі 1630 "қысқа мерзімді берілген аванстар" шотында 
жургізіледі. Буп шотқа екі аралық шот ашылуы мүлікті: "тауарлық- 
материалдық кундылықтармен жабдықтау ушін берілген аванстар" және 
"орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін берілген 
аванстар".

Аванстар берілген жағдайда 1610 шотты дебеттеледі, ал ақша 
қаражаттары шоттары 1010,1030 немесе басқа алыттар кредиттеледі. 
Босатылған тауарлы-материалдық құндылықтарды, атқарылған жумысты 
және көрсетілген қызметті қабылдау актін, шот-фактураларды алу кезінде 
1310 "материалдар", 1330 "тауарлар", 1420 "қосылған кұн салығы" және т.б 
шотта дебеттеледі және 3310 "жабдықтаушылармен және мердігерлермен 
есеп айрысу" шотты кредиттеледі.

Алынған материалдар немесе атқарылған жумыстар мен көрсетілген 
қызметтер үшін жабдықтаушыларға тиесілі қарыздарынан бұрындары 
төленген аванстары шегеріліп, одан қалған сомасы ғана төленеді, яғни 
дебет 3310 шоты кредит 1600 шоты (берілген аванс сомасына), ал 
дебетінде, 3310 кредит 1030 шоты қалдық сомаға.

Берілген аванстардың талдамалық (аналитикалық) есебі түрлі 
дебиторлармен жэне кредиторлармен есеп айсырысудың "талдамалық есеп 
тізімдемесінде" эр дебитор бойынша, ал есеп компьютерленген жагдайда 
машинаграммада жүргізіледі.

Алдыңгы кезең шығындары есебі. Шаруашылық қызметінің 
барысында,кәсіпорында келесі есепті кезеңнің өндіріс шығындарына
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пчмесе айналымына жатқызатын шығындар туындайды. Оған мынадай 
імісалган (жұмсалған) шығындар жатады: маусымдық өнеркэсіп саласында 
ішдірісті дайындау бойынша, жаңа цехтарды, жаңа агрегаттарды кұрау 
жоне іске қосу шығындары, алдагы кезең үшін төленген жалдау ақысы, 
пндын-ала төленген сақтандыру төлемдері, техникалық эдебиетке, 
.курналдарға, газетке жазылу сомасы, егістік жерлерді қайта өндеу және 
(іаеқа да шығындар жатады.

Алдағы кезең шығындарын есепке алу шоттар жоспарын 1620 "алдағы 
ксзең шығындары" шотты қараған. Алдағы кезең шығындарынын 
галдамалық есебі шығынның әр түрі (тобы) бойынша болашақ кезең 
шығындарын есепке алу тізімдемесінде немесе тиісті машинограммада 
жүргізіледі. Тізімдемеге жазбалар 1620 шотының дебеті бойынша өңдеу 
кестелерінен "еңбек ақыны (материалдарды) бөлу, "негізгі кұралдардың 
амортизациясы", "көмекші өндірістің қызметін бөлу" және бастапқы 
қүжаттар бойынша жазылады.

Нәтижесінде тізімдемеде немесе машинограммапар 1620 шотының 
дебеті бойынша түрлі шоттардың кредитінен айналым жинақталады.

Кәсіпорын әрбір жыл үшін есептеп шығаруға жататын өндіріс немесе 
айналып шығындарын есеп айрысу жэне алдағы кезең шығындары 
сомасына негіздеме жасайды.

Есеп айрысудың негізінде айсайын 1620 "алдағы кезең есебіне 
жататын шығындар" шотының кредиті бойынша және мына шоттардың 
дебеті бойынша шоттар жасалынады:

2930-күрделі құрылысқа есептеп шығарылған шыгындар сомасына;
7210-жалпы және әкімшілік шығындарға есептеп шығарылған 

шыгындар сомасына;
7110-тауарларды,жұмысты,қызметті сатып-өткізу шығындар сомасы;
8410-өндіріс шығындарын, әлеуметтік орынға байланысты

шығындары жататын сомаға.
Болашак кезеңнің есебіне жататын шығындар жыл сайын тізімдеуді 

қажет етеді.Бұл тізім осы шот бойынша келесі жылға ауысатын калдықтын 
ақикаттығын және олардың жыл ішіндегі өндіріс шығындарына немесе 
айналым шығындарының есебіне есепті шығарылуының дұрыстығын 
қамтамасыз етеді.

10.4. Еңбекақы бойынша кредиторлық борыштар есебі

Жұмысшылармен мен қызметкерлердің өндірген өнімдері мен істеген 
жүмыстарына толтырылған алғашқы күжаттар мен жұмыс уақытынын 
табельдері оларға еңбекақы есептеу жэне оны толеу үшін үйымның 
цехынан, бөлімшелерінен, бригадаларынан кісіпорынның окімшілік 
белгілеген мерзімде бухгалтерияға келіп түседі. Ііцбекақы есеіітоу үшін

107



1610 “Берілген қысқа мерзімді аванстар” шоты бұрын төленті 
аванстардың есепке қосылган сомасына;

7200, 7210 Әкімшілік шығыстар және басқа да шоттары бойыннш 
кәсіпорынның қабылдаған жумыстары мен қызметтерінің сомасына.

Мына төмендегі шоттардың кредитінен 3310 шотының дебетіт 
жазылған жазулар 2110 “Сатып алушылар мен тапсырысшылардың үзш< 
мерзімді берешегі”, 1610 “Берілген қысқа мерзімді аванстар”, 103(1 
“Ағымдағы банктік шоттардағы ақша каражаты”, 1010 “Кассадағы ақпы 
қаражаты”, шоттары бойынша жабдықтаушылар мен мердігерлердің 
шоттарының тиісті шоттрадан төленгенін көрсетеді.

Жабдықтаушылармен есеп айырысуесебі жөніндегі журналда аіі 
аяғында 3310 шоты бойынша талданған қалдықтар көрсетіледі.

Талдама есептің құрылымы негізінен жабдықтаушылармен жәнс 
мердігерлермен есеп айырысу жөніндегі калдықтар туралы мэліметтср 
алуды қамтамасыз ету үшін мына төмендегі топтардан қалыптасады. 
Атап айтқанда төлеу мерзімі келмеген есеп айырысулар жөніндегі 
жбдықтаушылардың қүжаттарынан, фактураланбай калган қалғам 
жабдықтардан, мерзімінде төленбеген есеп айырысу қүжаттары бойынша 
жабдықтаушылардан.

Берілген аванс бойынша айрысудың есебі шоттар жоспарындағы 1600 
бөлімшесіндегі 1630 "қысқа мерзімді берілген аванстар" шотында 
жургізіледі. Буп шотқа екі аралық шот ашылуы мүлікті: "тауарлық- 
материалдық кундылықтармен жабдықтау ушін берілген аванстар" және 
"орындалатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін берілген 
аванстар".

Аванстар берілген жағдайда 1610 шотты дебеттеледі, ал ақша 
қаражаттары шоттары 1010,1030 немесе басқа алыттар кредиттеледі. 
Босатылған тауарлы-материалдық құндылықтарды, атқарылған жумысты 
және көрсетілген қызметті қабылдау актін, шот-фактураларды алу кезінде 
1310 "материалдар", 1330 "тауарлар", 1420 "қосылған кұн салығы" және т.б 
шотта дебеттеледі және 3310 "жабдықтаушылармен және мердігерлермен 
есеп айрысу" шотты кредиттеледі.

Алынған материалдар немесе атқарылған жумыстар мен көрсетілген 
қызметтер үшін жабдықтаушыларға тиесілі қарыздарынан бұрындары 
төленген аванстары шегеріліп, одан қалған сомасы ғана төленеді, яғни 
дебет 3310 шоты кредит 1600 шоты (берілген аванс сомасына), ал 
дебетінде, 3310 кредит 1030 шоты қалдық сомаға.

Берілген аванстардың талдамалық (аналитикалық) есебі түрлі 
дебиторлармен жэне кредиторлармен есеп айсырысудың "талдамалық есеп 
тізімдемесінде" эр дебитор бойынша, ал есеп компьютерленген жагдайда 
машинаграммада жүргізіледі.

Алдыңгы кезең шығындары есебі. Шаруашылық қызметінің 
барысында,кәсіпорында келесі есепті кезеңнің өндіріс шығындарына
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пчмесе айналымына жатқызатын шығындар туындайды. Оған мынадай 
імісалган (жұмсалған) шығындар жатады: маусымдық өнеркэсіп саласында 
ішдірісті дайындау бойынша, жаңа цехтарды, жаңа агрегаттарды кұрау 
жоне іске қосу шығындары, алдагы кезең үшін төленген жалдау ақысы, 
пндын-ала төленген сақтандыру төлемдері, техникалық эдебиетке, 
.курналдарға, газетке жазылу сомасы, егістік жерлерді қайта өндеу және 
(іаеқа да шығындар жатады.

Алдағы кезең шығындарын есепке алу шоттар жоспарын 1620 "алдағы 
ксзең шығындары" шотты қараған. Алдағы кезең шығындарынын 
галдамалық есебі шығынның әр түрі (тобы) бойынша болашақ кезең 
шығындарын есепке алу тізімдемесінде немесе тиісті машинограммада 
жүргізіледі. Тізімдемеге жазбалар 1620 шотының дебеті бойынша өңдеу 
кестелерінен "еңбек ақыны (материалдарды) бөлу, "негізгі кұралдардың 
амортизациясы", "көмекші өндірістің қызметін бөлу" және бастапқы 
қүжаттар бойынша жазылады.

Нәтижесінде тізімдемеде немесе машинограммапар 1620 шотының 
дебеті бойынша түрлі шоттардың кредитінен айналым жинақталады.

Кәсіпорын әрбір жыл үшін есептеп шығаруға жататын өндіріс немесе 
айналып шығындарын есеп айрысу жэне алдағы кезең шығындары 
сомасына негіздеме жасайды.

Есеп айрысудың негізінде айсайын 1620 "алдағы кезең есебіне 
жататын шығындар" шотының кредиті бойынша және мына шоттардың 
дебеті бойынша шоттар жасалынады:

2930-күрделі құрылысқа есептеп шығарылған шыгындар сомасына;
7210-жалпы және әкімшілік шығындарға есептеп шығарылған 

шыгындар сомасына;
7110-тауарларды,жұмысты,қызметті сатып-өткізу шығындар сомасы;
8410-өндіріс шығындарын, әлеуметтік орынға байланысты

шығындары жататын сомаға.
Болашак кезеңнің есебіне жататын шығындар жыл сайын тізімдеуді 

қажет етеді.Бұл тізім осы шот бойынша келесі жылға ауысатын калдықтын 
ақикаттығын және олардың жыл ішіндегі өндіріс шығындарына немесе 
айналым шығындарының есебіне есепті шығарылуының дұрыстығын 
қамтамасыз етеді.

10.4. Еңбекақы бойынша кредиторлық борыштар есебі

Жұмысшылармен мен қызметкерлердің өндірген өнімдері мен істеген 
жүмыстарына толтырылған алғашқы күжаттар мен жұмыс уақытынын 
табельдері оларға еңбекақы есептеу жэне оны толеу үшін үйымның 
цехынан, бөлімшелерінен, бригадаларынан кісіпорынның окімшілік 
белгілеген мерзімде бухгалтерияға келіп түседі. Ііцбекақы есеіітоу үшін

107



толтырылатын бүл алғашқьі құжаттар мен табельдердің дү|>і.іі 
толтырылуы, лауазымды тұлгалардың қолдарының қойылуы мүқиін 
тексеріледі. Сондай-ақ бұл құжаттағы еңбек бағасының дұрыс қойылуы 
олардың жұмысшылар мен қызметкерлерге еңбекакы төлеу және сыйам і 
есептеу қағидаларына сәйкес келуі жэне шифрларының дұрыс қойылуі.і 
тексеріледі. Тексеріліп болғаннан кейін бүл құжаттар бойыітм 
кэсіпорынның жұмысшылары мен қызметкерлеріне еңбекақы есептеледі.

Жалпы жұмысшылар мен қызметкерлерге есептелетін еңбекақы 
негізгі жэне қосымша деп аталатын екі түрге бөлінеді.

Негізгі еңбек ақы -  жұмысшылар мен қызметкерлердің нақтылі.і 
жұмыста болған уақытына, яғни олардың істеген жұмысына, аткарпім 
қызметіне төленеді. Негізгі еңбекақыға мына төмендегі аталғандар жатадм

1. Мерзімді және кесімді еңбекақы.
2. Сыйлықтар мен сыйақылар.
3. Үстеме сыйлықтар.
Қосымша еңбекакыга -  еңбек заңына сәйкес шарттарда қаралып 

белгіленген, жұмысшылар мен қызметкерлердің жұ.мыс істемеген, қызмет 
атқармаған уақытына төленетін төлемдер жатады. Бұндай төлемдер 
қатарына:

1. Жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбек демалысы үшін 
төленетін төлемдер.

2. Жұмысшылар мен қызметкерлердің мемлекеттік, қоғамдық 
жүмыстарды атқарғаны үшін төленетін төлемдер.

3. Жас сәбилі аналарға берілетін демалысқа, баланы тамақтандыру 
үшін берілетін үзілістерге төленетін төлемдер.

4. Жас өспірімдердің қысқартылган жұмыс уақытына төленетін 
төлемдер.

5. Жұмысшылар мен қызметкерлердің кінәсінсіз жұмыстың тоқтап 
қалған уақытына төленетін төлемдер.

6. Тегін көрсетілген немесе берілетін қызметтер мен заттың кұны.
7. Жоғары немесе арнаулы оқу орындарында жэне баска да 

мамандығын көтеру курсына жіберілген уақытына байланысты 
жүмысшылар мен қызметкерлерге төленетін төлемдері.

8. Әскери жиындарга қагысканы үшін сондай-ақ демалыс немесе 
мейрам күндері кезекшілік атқаратын адамдарға төленетін төлемдер және 
тағы да басқалар жатады.

Өндіріс пен құрылыста халық шаруашылығының басқа да 
салаларында еңбекақы есептеудің жэне оны төлеудің мерзімді және 
кесімді деп аталатын екі нысаны (формасы) қолданылады.

Мерзімді еңбекақы жүмысшылар мен қызметкердің жүмыс істеген 
уақытына, сағаттық немесе күндік еңбекақы мөлшері бойынша онім 
өндіргені немесе өндірмегеніне қарамастан, яғни оның жұмыста болған 
уақытына төленеді. Мерзімдік еңбекақы өндірген өнімі мен істеген
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жүмысын мөлшерлеуге болмайтын, яғни атқарған жұмысының көлемі мен 
і .іиын анықтау мумкін емес болып есептелетін инженерлік-техникалық 
/кумыстағы жүмысшылар мен қызметкерлерге еңбекақы төлеуге 
меіізделген.

Мерзімдік еңбекақының төмендегідей түрлері бар:
1. Жай мерзімді;
2. Мерзімді сыйлықты.
Жай мерзімді жүйесі бойынша -  жүмысшылар мен қызметкерлерге 

сңбекакы жұмыс істеген уақытына тарифте немесе штатта көрсетілген 
молшері бойынша төленеді.

Мерзімді сыйлықты -  жүмысшылар мен қызметкерлерге олардың 
шрифте немесе штатта көрсетілген тұрақты енбекакысына қосымша 
олардың өндірген өнімдерінің көлеміне, санына, сапасына және тағы да 
басқа көрсеткіштердің өсуіне карай сыйлық беру болып табылады.

Кесімді еңбекақы -  жүмысшылар мен қызметкерлердің еңбек 
опімділігін өсіруге, өнімді өндіруге кеткен еңбек уақытын қысқартуға 
ынталандыру мақсатына қолданылады. Еңбекақы есептеудің және төлеудің 
кесімді түрін қолданғанда жүмысшылар мен қызметкерлерге тиісті 
еңбекақы, олардың өндірген өнімінің көлемін немесе санын тариф 
бойынша белгіленген өлшем бірлігіне қарастырылған ягни белгіленген 
кесімді бағаға көбейту арқылы табылады. Кесімді баға белгіленген жұмыс 
уақытында өндірілуге тиіс көлемі мен сапасына негізделіп белгіленген. 
Уақыт мөлшері бір жұмысты орындауға керекті, яғни қажет болатын, 
адам/сағат, адам/күн өлшемінде көрсетілген уакыт болып саналады. Өнім 
өндіру мөлшері жұмысшылар мен кызметкерлердің белгілі бір уақыт 
аралығында жасап шығаратын, өндіретін өнімнің санымен немесе 
көлемімен анықталады.

Кесімді еңбекақының мынадай жүйелері бар: тікелей кесімді; кесімді 
сыйлықты; үдемелі кесімді; аккордтық; жанама кесімді.

Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу есебінің негізгі 
міндеттері:

1. Еңбектің саны мен сапасы, шытарылым нормасының орындалуына, 
жүмыс уақыты мен жалақы корының пайдалануына бақылау жасау;

2. Субъектінің әрбір қызметкеріне еңбекақыны дер кезінде және 
уақытылы есептеу;

3. Еңбек ақыдан дер кезінде жэне дұрыс ұстап қалу;
4. Белгіленген мерзімдерде қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп 

айырысуды жүргізу;
5. Есептелген жалақыны өнімнің, жұмыстың, қызметтің өзіндік 

қүнына дер кезінде және дүрыс енгізу;
6. Өндірістік процеске басшылық жасау операцияларына қажетті 

еңбек пен еңбекакы туралы деректерді алу;
7. Еңбек және еңбекақы бойынша статистикалық есептемені жасау.
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Жүмысшылармен және қызметкерлермен эділ және уақытында eci'ii 
айырысу қызметкерлердің жеке құрамын, жұмыс уақытын және өиім 
өндіру немесе орындалған жұмыстарды ескеріп қамтамасыз етіледі.

Қызметкерлердің саны мен қүрамы жөнінде мәліметтерді жүйелі алу 
мақсатында мекеменің кадр бөлімі немесе бухгалтериясы жеке құрамнын 
есебін жүргізеді. Жеке құрамды, есептелген жэне төленген еңбекақысым 
есепке алу үшін бастапкы есеп кұжаттамасының бір ізге түскеи 
(унификацияланған) нысаны пайдаланылады.

Қызметкерлердің санын есепке алу бойынша бастапқы кұжаттарі.і 
болып танылады:

• «Жұмыска қабылдау туралы бұйрық (өкім)» (№ Т-1 нысаны);
• «Басқа жүмысқа ауысуы туралы бүйрық (өкім)» (№ Т-5 нысаны);
• «Демалыс беру туралы бұ.йрык (өкім)» (№ Т-6 нысаны);
• «Еңбек келісім-шартын токтату туралы бүйрық (өкім)» (№ Т-К 

нысаны).
Олар жеке карточкаларына, еңбек кітапшаларына, жүмыс уақытын 

пайдалануды есепке алу табельдеріне жэне қолданылып жүрген еңбек 
заңдарына сәйкес басқа қүжаттарға жазулар жүргізу үшін негіз болады.

Қызметкерді материалдық жауапкершілікпен байланысты жүмысқа 
қабылдағанда бүйрықтың (өкімнің) жобасы міндетті түрде мекеменің бас 
бухгалтерімен келісілуі тиіс. Жұмыска қабылдау туралы бұйрықтыц 
(өкімнің) жобасы, сондай-ақ тиісті қызмет бөлімдерімен (еңбек жәнс 
еңбекақы бөлімінен, жоспарлау бөлімінен) келісіледі, олар ваканттық 
лауазымдардың бар екенін және штаттық кесте бойынша белгіленген 
кесімді жалақыларды жэне т.б. растайды.

Жүмысқа қабылдау, басқа жүмысқа ауыстыруды, демалыс беру 
туралы бүйрықтардың көшірмелері еңбекақы бойынша қызметкерлермен 
және қызметкерлермен есеп айырысулар үшін кадрлар бөлімінен 
бухгалтерияга өткізіледі.

Әрбір жұмысқа қабылданған қызметкерге жеке карточка (№ Т-2 
нысаны), кадрларды есепке алу парағы (қағазы) толтырылады жәнс 
табельдік номер бекітіледі де, ол жеке құрамды, еңбек пен еңбекакыны 
есепке алу жөнінде барлык қүжаттарда көрсетіледі.

Жеке карточка кызмегкерді сұрау және куэлігі (төлқұжаты), еңбек 
кітапшасы, әскери билеті, оку орнын бітіргені туралы дипломы (куэлігі), 
жүмысқа қабылдау, босату, ауыстыру туралы бұйрықтар (өкімдер) және 
басқа қүжаттар негізінде кадрлар бөлімінің қызметкері немесе басқа 
уәкілетті тұлға бір данада толтырады. Жеке карточкалардағы жазулар 
еңбек кітапшасында жасалған жазуларға сәйкес болуы керек.

Бүйрық негізінде жеке карточкаға жазылатын жұмыска кабылдау, 
ауыстыру жэне босату туралы әрбір жазумен әкімшілік карточканың тиісті 
баганына қол қою арқылы қызметкерді таныстыруға міндетті.
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Жеке карточкалар, әдеттегідей, мекеменің құрылым бөлімшелері 
бойынша жиынтықталады да, қызметкерлердің әкесінің аты бойынша 
илфавиттік тәртіпте жеке кұрам карточкасында сақталады.

Жеке карточканы кадрлар бөлімінің қызметкері қызметкердің өзінен 
сүрап отырып, паспорт (жеке куэлігі), әскери билет, еңбек кітапшасы, оқу 
орнын бітіргендігі туралы диплом (куәліктер) және т.б. тиісті құжаітар 
мегізінде 1 дана етіп жазылады. Қызметкер туралы деректердің (білімі, 
түрғылықты жердің ауысуы т.б.) бұдан былайғы өзгерістерді жеке 
карточкада жүйелі түрде көрініс тауып отырады. Жалпы мәліметтер деген 
бөлімін толтырғаннан кейін жүмысқа қабылдаушы адам карточкаға қол 
қойып күнін жазады.

Бухгалтерияға түскен жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтардың 
көшірмесі және жеке карточкалар негізінде бухгалтер эрбір 
қызметкерлерге жеке шот немесе барлық анықтамалық деректер енгізілген 
карточка-анықтама ашады.

Еңбек пен еңбекақыны есепке алудың маңызды участкесі нақты 
жүмыс жасалған уақытты есепке алу болып танылады. Ол қызметкердің 
жүмысқа келуін, жүмыстан кетуін жэне әрбір қызметкердің нақты жүмыс 
жасалған уақытын анықтау мақсатында ұйымдастырылады.

Жүмыс (еңбек) уақыты деп еңбек келісім-шартымен (контрактпен) 
жэне ішкі тәртіп ережелерімен келісілген өздерінің міндеттерін орындауға 
жұмсаған уақытты айтады.

Жұмыс уақытын және демалыс уақытын (күнделікті жүмыстың 
үзақтыгы, демалыс күндерін беру) пайдалану тэртібі әкімшіліктің 
кәсіподақ комитетімен келісімі бойынша бекіткен жүмыс кестелерімен 
қарастырылады. Еңбек тәртібін сақтауға, кэсіпорында жүмыс істейтін 
барлық тұлғалардың жұмыс уакытын пайдалану есебін, сондай-ак 
белгіленген жұмыс уақытының тәртібін сақтауга, жүмыс істелген уақыты 
туралы деректерді алуға және еңбекке ақы төлеу бойынша есеп 
айырысуларға бақылау жасау жэне барлық санаттағы (категориядағы) 
кызметкерлердің жұмыс уакытын пайдалануының есебі «Жүмыс уакытын 
пайдалануды есепке алу табеліне» (№Т-13 нысаны) жүргізіледі. Мүнда 
жүмыс істеген уакытты есепке алу жұмысқа келуге бақылаумен бірге 
жүргізіледі. Табельді оны жүргізуге тапсырған тұлға бір данада жасайды.

Қызметкерлерді табельге кіргізу жэне одан шығару жеке құрамды 
есепке алу бойынша тиісті дәрежеде рәсімделген қүжаттар негізінде ғана 
жүргізіледі. Табельге мекеменің тізімдік қүрамда түратын барлық түрақты 
және уақытша қызметкерлері кіреді. Онда қызметкерлердің кәсіптері 
(мамандықтары) бойынша, ал кәсіптері (мамандықтар) шегінде табельдік 
нөмірлері немесе алфавит тэртібі бойынша топтау қажет.

Жұмыс уақытын пайдалануды есепке алу табелін мекеменің құрамдық 
бөлімшелерінің жетекшілері жүргізеді. Жеке бір жағдайларда табельдік 
есеп табельшіге немесе есепшіге жүктеледі, егер тиісті лауазым мекеменің
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штаттық кестесінде қарастырылса, жұмысқа келу жэне уақытын пайдалан\ 
табельде барлық келгендерді, кеш калғандарды жэне т.б. жаппай тіркчл 
эдісімен немесе тек ауытқуларды (келмеу, кешігіп қалу жэне т.б.) тіркеу 
арқылы есепке алынады. Табельдерде тиісті құжатгар (уақытша еңбекы 
жарамсыздық қағазы, іс-сапар куәлігі, бұйрықтар, өкімдер және т.б.) 
негізінде, сондай-ақ заңмен карастырылған демалыс, үзілістердің барлыі» 
түрлері және жүмыс уақытына есепке алынатын мемлекеттік жәіи' 
қоғамдық міндеттерді орындау есепке алынады.

Қызметкерлер үшін екі демалыс күні бар бес күндік жұмыс аптасі.і 
белгіленеді. Бес күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың 
(ауысымның) ұзақтығы жүмыстың ерекшелігі ескеріле жэне жұмыс 
аптасының белгіленген ұзақтығы сақтала отырып, жүмыс берушініи 
актісімен айқындалады. Өндіріс сипаты мен жүмыс жағдайлары бойышш 
бес күндік жүмыс аптасын енгізу қисынсыз болатын үйымдарда бір 
демалыс күні бар алты күндік жүмыс аптасы белгіленеді. Жұмыс беруш і 
еңбек шартының жэне (немесе) ұжымдық шарттың талаптарына сәйкес бес 
күндік немесе алты күндік жүмыс аптасын белгілейді (ҚР ЕК 6-тарау, 81- 
бап).

Бес күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жүмыс 
ауысымының) ұзақтығы апталық норма 40 сағат болғанда -  8 сагаттап, 
апталық норма 36 сағат болғанда -  7 сағат 12 минуттан және апталык 
норма 24 сағат болғанда 5 сағаттан аспауға тиіс.

Алты күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жүмыстың (жұмыс 
ауысымының) үзақтығы апгалық норма 40 сағат болғанда -  7 сағаттан, 
апталык норма 36 сағат болғанда -  6 сагаттан жэне апталык норма 24 сағат 
болғанда 4 сағаттан аспауға тиіс (ҚР ЕК 6-тарау, 82-бап).

Демалыс жэне мейрам күндерін есепке алу табельдерде мекеменіц 
жүмыс кестесі мен тәртібіне сәйкес жүргізіледі.

Табельге оны жүргізуге жауапты тұлга кол қояды да, кадрлар 
бөлімінде бұрыштама қояды, мұнда мекеменің эрбір құрылымдык 
бөлімшелерінің жеке құрамы тексеріледі.

Жүмыс уақытының табельдік есебінің деректері негізінде мекеме 
жетекшісі еңбек тәртібінің жағдайына бақылау жасайды да, кыдыру, 
кешігу, жұмыстан жүмыс күні біткенше кету және басқа да бұзушылық 
жіберген түлғаларға қажетті шаралар қолданады.

Жұмыс уақыты есебінің табельдері (№ Е-13, № Е-ІЗа үлгі) деректері 
автоматты түрде өңдеу жағдайында колданылады. Ішінара реквизиттермен 
толтырылған табель бланкілері компьютермен техника құрамдарының 
көмегімен жасалуы мүмкін. Мүндай реквизиттерге жататындар: 
кэсіпорынның қүрылымдық бөлімшелері цех, қызметкердің аты, тегі, 
әкесінің аты, кэсібі, табельдік номері, т.б. Мүндай табель үлгісі деректерді 
өңдеудің қабылданған технологиясына сәйкес өзгереді. Бірақ мұндай 
үлгіде жүмыс уақытын пайдалану есебі көрініс беретіндей мүмкіндік
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қамтамасыз етілуге тиіс. Деректерді қолмен өңдегенде жұмыс уақытының 
есебі және жалақы бойынша есеп айырысу табелі (№ Е-12 үлгі) 
қолданылады, ол (№ Е-13 үлгі) жэне (№ Е-ІЗа үлгі) табельдермен үқсас.

Белгіленген тэртіпте рәсімделген табельдер мекеменің 
бухгалтерииясына айына екі рет айдың бірінші жартысына (аванс) 
төленетін соманы есептеу және айлық еңбекақыны түпкілікті есептеу үшін 
өткізіледі. Егер мекеме еңбекке ақы төлеу айына бір рет түпкілікті есептеу 
үшін өткізіледі.

Бухгалтерлік есепті компьютеризациялаған жағдайда ішінара 
деректемелері толтырылған табель бланктері негізінде компьютерлік 
техника кұралдарының жүмыс уақытын автоматты түрде жасалады. 
Жұмыс уақытын пайдалануды есепке алу үшін кәсіпорында Microsoft 
Excel бағдарламасы қолданылады. Табельдің үлгісі деректерді 
(көрсеткіштері) автоматты түрде есептің қойылуын жобалау кезінде 
қарастырылған нысандары бойынша қалыптасады.

Ескеру керек, жүмыс уақытының табельдік есептің деректері тек сол 
қызметкерлерге еңбекакы есептеуге жлғыз ғана негіз бола алады, егер 
олардың еңбегі жай мерзімді жүйе, яғни нақты кесімді немесе тарифтік 
ставка бойынша төленсе.

Әрбір жүмысшыға 1 ай ішінде бірнеше құжаттар жазылуы мүмкін. Бір 
айлық еңбекақыны есептеу үшін еңбекақы есебінің жинақ карточкасы 
қолданылады. Онда қызметкердің тегі аты, әкесінің аты, табельдік номері, 
цех, участікте құжаттың толтырылған күні мен номері сағаттық норма 
әрбір кұжат бойынша есептелген еңбекақы сомасы төлемдердің баска да 
түрлері көрсетіледі. Карточка деректерін есеп айырысу төлеу тізімдемесін 
жасау үшін пайдаланады. Есеп жүргізу ісі компьютерлендірілген жағдайда 
жинақ карточкалары (ведомостары), сондай-ақ есеп айырысу -  толем 
тізімдемелері де әдетте 1 гана жүмыс күнінде жасалады.

Өнімдер туралы деректер өндіріс технологоиясы мен түрлеріне 
(жаппай-үздіксіз, сериялық өндірісте), еңбекті ұйымдастыру әдістеріне 
(бригадалық, жекелеген жұмыс) және басқа да жағдайларға байланысты 
бригаданың шығарылған өнімдері туралы мәлімдемелерімен 
(рапорттармен), өнімді есепке алу тізімдемесімен, бригаданың өнімін 
есепке алу тізімдемесімен, маршруттық парақтармен, кесімді жұмысқа 
жасалаған нарядтармен рәсімделеді.

Бригаданың өндірім туралы рапорттағы (№ Е-7 үлгі) өндірілетін 
өнімнің белгілі бір түрінде жазады, оның 1 данасына өңделуі бойынша 
баға белгілейді. Ай бойы немесе басқадай мерзімде бригада өндірімі 
соңғы операциялардан қабылданған, өңделген детальдар рапортта күн 
сайын көрініс тауып отырады. Соңғы операциялардан кейін қабылданған 
өнімнен алынған еңбек төлемін жұмыс істелген уақыт пен 
жүмысшылардың разрядтарына сәйкес бригада мүшелеріне бөледі.
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Бригаданың өндірімі туралы рапортта (№ Е-17а үлгі) аяқталмағап 
өндірісітің операциялары бойынша артылған өнімдері тұракты болмағап 
жағдайда қолданады. Рапортты бригаданың жеке өндірімін күн сайып 
есепке алып отыру үшін пайдаланады. Өндірім айдың басындағы жәно 
соңындағы операциялары бойынша артылған өнім калдықтарын алып 
тастау арқылы бакыланады.

Маршруттық парақты (№ Е-23 үлгі) өндірістегі детальдар қозғалысын 
жедел есептеп отырудың өндірім мен еңбек төлемі есебінің бірыңгай 
кұжатты ретінде пайдаланады. Ол өндіріс процесінде детальдар тобына 
ілесіп отырады. Маршруттық парақты (№ Е-23а үлгі) жұмысшыларга 
еңбек төлемін есептейтін бір сменадағы өндірім рапортымен (№ Е-22 үлгі) 
сәйкестендіріп жүмысшылардың өнім өндірімін және жалақыларын есепке 
алудың бірыңғай кұжаттары ретінде колданады. Жеке және ұсақ сериялық 
өндірісте өндірім мен еңбек төлемі есебін кесімді жүмысқа жасалған 
нарядта (№ Е-41 үлгіде — жеке № Е-41 үлгіде бригадалық есеп) жүргізеді. 
Орындалатын тапсырманың ұзақтығына қарай нарядтарды сменаға немесе 
одан да үзағырақ (1 айға дейінгі) мерзімге жазады. Оны жазуға учаскенің 
(цехтың) технологиялық карталары мен өндірістік бағдарламалары негіз 
болады.

Қосымша төлемдер туралы мәліметтерді бухгалтерия ауытқушылык 
себептерін тауып қажетті шаралар қабылдау үшін цех басшылығына үнемі 
ұсынып отыруға міндетті. Мерзімінен тыс жүмыстар есебін мерзімінен тыс 
жұмыс істеген адамдардың тізімі негізінде жүргізеді. Мастер мен цех 
бастығының белгісі бар тізімді мерзімнен тыс істелген жүмыстарға төлем 
төлеу үшін бухгалтерияға береді.

Кідірістер уақытының есебін кідірістер есебінің парақтары (№ Е-16 
үлгі) негізінде жүзеге асырады, оларда кідіріс уақытын, себептерге жэне 
кінәлі адамдарды төлем проценті мен жүмысшы туралы мәліметтерді 
(тегін атын, әкесінің атын, разрядын, табельдік номерін) көрсетеді. 
Параққа мастер мен цех бастығы кол қояды. Қабылданып тексерілгеннен 
кейін құжаттардың деректері еңбек төлемін есептеу жөніндегі есеп 
айырысу -  төлеу тізімдемесін жасауға негіз болады.

Есеп айырысу төлем тізімдемесі -  жиынтық қүжат. Онда есептелген 
еңбек төлемінің барлық түрі және жұмыс істеп жүргендерге берілген басқа 
да төлемдер, сондай-ақ күші бар заңдарға сәйкес жасалған ұсталымдар мен 
шегерімдер жинақталған. Онда еңбек төлемі жөніндегі есеп айырысу 
деректері негізінде жасалады. Тізімдемеде қызметкерлердің тектерін, 
аттарын, әкелерінің аттарын, олардың табельдік номері мен қызмет 
органдары, разрядтарын немесе айлық ақыларын көрсетеді. Оған 
кәсіпорын басшысы мен бас бухгалтер кол қояды. Тізімдеменің 
«Есептелді» деген бөліміне құжаттардан кесімді мерзімнен тыс және т.б. 
төлемдер бойынша есептелген сомалар енгізіледі. «Үсталынады және 
есепке алынады» деген бөлімінде табыс салығының сомасы, сондай-ақ
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атқару қағаздары бойынша ұсталымдардың сомалар; кескеге сатылған 
тауарлар үшін есепке алынған сомалар еңбек төлемінің есебіне кіретін 
аванстар және басқа да ұсталымдар есепке алынғандар мен берілімдер 
жазылады. Салықты өткен айдың жалақысынан ұстайды. Айдың аяғында 
тізімдемеде әрбір жұмысшыға берілуге тиісті соманы есептеп тізімдемені 
баланстайды.

Сонымен жұмыс уақытын есепке алу табельдері мен орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі туралы жоғарыда аталған 
тиісті бастапқы кұжаттар негізінде қызметкерлерге еңбекақы есептеледі.

Енді еңбекақы төлеудің эртүрлі тәсілдерін пайдаланғанда 
еңбекақыны есептеу тәртібін «МГҚК ҚазҚүрылысСервис» акционерлік 
қоғамыныц нақты өндірістік көрсеткіштері негізінде қарастырып көрейік.

Еңбекақыны есептеудің ең қарапайым тәсілі мерзімді еңбекақы төлеу 
жүйесі болып табылады. Есептеу жүмыс істегеи күндер мен сағаттардың 
саны көрсетілген табельдердің негізінде жүргізіледі. Төленуге тиісті 
еңбекақы белгіленген айлық ставкасы немесе тарифтік мөлшерлемені 
(кесімді еңбекақыны) жүмыс күндерініц күнтізбелік санына бөліп алынған 
кқрсеткішті табель бойынша жұмыс істелген күндерінің санына көбейтеді 
немесе мерзімді қызметкердің сағаттық тарифтік ставкасын жүмыс 
істелген сағаттырдың санына көбейтеді.

Мысал: Қызметкердің еңбекақысының айлық ставкасы 22 680 теңгені 
қүрайды. Сәуір айында күнтізбе бойынша 21 жұмыс күні 9 демалыс 
күндері. Қызметкер 4 күн уакытша еңбекке жарамсыз парағы бойынша 
жұмыста болған жок.

Сәуір айынатиісті еңбекақы есептеу: (22 680 *17): 21= 18 360 теңге.
Бұдан басқа, қызметкерге уақытша жарамсыз 4 күндері үшін жәрдем 

ақы төленеді.
Мерзімді сыйлықақы төлеу жүйесін пайдаланған кезде қызметкерлер 

мен қызметкерлерге еңбекақыдан басқа, сыйлық акылар төлеу туралы 
шарттарды орындалған жағдайда сыйакы есептеледі.

Еңбекақы тікелей кесімді жүйесі бойынша есептеу табельдер, 
орындалған жүмыстар, өндірілген өнімдер және атқарылған қызметтер 
туралы рапорттар, тізімдемелер, нарядтар негізінде жүргізіледі. Осы 
қүжаттарға қойылған бағаларды (расценка) жасалған жұмыстардың, 
шығарылған өнімдердің жэне көрсетілген қызметтердің көлеміне (санына) 
көбейту арқылы еңбекақы есептеледі.

Бұл есептеу тәсілі жүмыстарды жеке орындаған қызмегкерлерге 
еңбекакы есептеу үшін қолданылады.

Бұдан басқа, өндірісте ұжымдық (бригадалық) кесімді еңбекақы төлеу 
жүйесі қолданылады. Мүндай жағдайда бағалау негізінде еңбекақы түтас 
үжымға есептеледі де, тиісті еңбекақының жалпы сомасы ұжымның 
мүшелері арасында бөлу олардың еңбекке қатысу коэффициент^ коса
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ескеретін тариф, кәсіби шеберлігі (еңбек сапасы) мен жұмсалған уақыі 
саны бойынша еңбекақыға үйлестіріліп (пропорционалды) жүргізіледі.

Еңбекақы төлеудің кесімді-сыйакы жүйесін пайдаланған кездг 
қызметкерлерге есептелген еңбекақыдан баска, мекеменің бекіткси 
сыйақылар төлеу туралы ережелеріне сэйкес ай сайын жұмыс нәтижелері 
бойынша сый ақы төленеді.

Мынаны ескеру керек, еңбекке ақы төлеудің қолданылып жүргсп 
жүйелерінде кызметкерлердің еңбекақыларын түпкілікті сомасы тек қани 
бір ай өткенде анықталуы мүмкін, сондықтан еңбекақыны есептеу айына 
бір рет жүргізіледі. Айдың бірінші жартысы үшін төлем тізімдемесі 
бойынша жүмыс ісиеген уакытын ескеріп айлық кесімді еңбекақының 
(ставкасының) 50% мөлшерінде аванс беріледі. Бүл авансты бір ай үшім 
еңбекакыны түпкілікті есептеуі нысанында есеп айырысу-төлем 
тізімдемесін жасағанда толық ұстап қалады.

Қызметкерге жыл сайынғы еңбек және демалыстардың басқа түрлерін 
беру Қазақстан Республикасының Еңбек туралы заңға, қолданыстагы 
заңдык кесімдері мен ережелеріне, жеке, үжымдық келісім-шарттарына 
және демалыс кестелеріне сэйкес «демалыс беру туралы бұйрықпен 
(өкіммен)» (№Т-6 нысаны) рәсімделеді де, оның бір данасы кадрлар 
бөлімінде қалады, екіншісі бухгалтерияға өткізіледі. Мекеме жетекшісі қол 
қойған демалыс беру бүйрығының негізінде кадр бөлімінің бақылаушысы 
(инспекторы) қызметкердің жеке карточкасына белгі жасайды, ал 
бухгалтерия берілген еңбек демалысы күндері үшін еңбекакы есептеу 
жүргізеді.

Жыл сайынығы еңбек демалысын төлеу немесе пайдаланбаған еңбек 
демалысына өтемақы төлемдерін төлеу үшін кызметкерлердің орташа 
еңбекакысынан есептеу тәртібі туралы нұскаулыкка сэйкес есепті кезең 
үшін есептелген еңбекақыға карай орташа күндік еңбекақы аныкталады. 
Орташа еңбекакыны есептеу үшін есепті кезең болып демалысқа кететін 
айдың алдында өткен он екі күнтізбелік айлар немесе нақты жұмыс 
істелеген уақыттың кезеңі саналады, егер кызметкер бұл меккемеде он екі 
күнтізбелік айдан аз жүмыс істесе.

Егер қызметкер есепті кезеңде толык жүмыс істемесе, онда 
демалысты төлеу немесе пайдаланбаған демалыска өтемакы төлемдерін 
төлеу үшін орташа күндік еңбекақы есепті кезеңдегі еңбекақының 
есептелген сомасын он екіге жэне өндірістік күнтізбе бойынша жүмыс 
уақытының жыл сайынғы теңгеріміне (балансына) сэйкес жылдың жұмыс 
күндерінің орташа айлық санына (егер жұмыс күндерімен белгіленген 
демалысты төлеген кезде) бөлу арқылы есептеледі. Күнтізбелік күндермен 
белгіленген демалысты төлегенде демалысты төлегенде демалысты төлеу 
немесе пайдаланбаған демалысқа өтемақы төлемдерін төлеу үшін орташа 
күндік еңбекақы есепті кезеңдегі еңбекакының есептелген сомасын он 
екіге жэне күнтізбелік күндердің орташа айлық санына бөлу аркылы 
есептеледі.
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Төлемдер тізілімі бойынша еңбекақыны есептегенде есепке 
іідынбайтын уақыт жоғарыда аталған нұсқаулыққа сэйкес есепті кезеңмен 
шығарылады.

Есте болу керек, сыйлықтар және еңбекке ақы төлеу жүйесімен 
қарастырылған ынталандыру сипатындағы баска да төлемдер есептеу 
уакыты бойьгнша орташа күндік еңбекақыны есептегенде енгізіледі, ал 
жылдық жұмыс нәтижелері бойынша (жылдық сыйақылар) және жылдық 
сіңірген еңбегі үшін сыйақылар есепті кезеңінің әрбір айына 1/12 
мөлшерінде есептеледі. Бұл жагдайда есепті жылдың қаңтарында төленген 
жылдык жұмыс нәтижесі бойынша және көп жылдық сіңірген еңбегі үшін 
сыйақылар алдында өткен жылдың әрбір айына 1/12 мөлшерде есептелуі 
тиіс.

Енді нақты мысалмен берілетін жыл сайынғы еңбек демалыс күндері 
ушін еңбекақы есептеудің тәртібін қарастырып көрейік (кесте 15).

Мысал: Кәсіпорын кызметкерлеріне еңбек демалыс күндері үшін 
еңбекакы есептеу.

Қызметкер: Мергалиев Руслан Амангельдиевич, табель № УФ000081
Жәрдемақы төленетін мерзім аралығы: 28.03.2015 -20.04.2015
Есепті кезең аралығы: 01.03.2014-28.02.2015
Еңбекақыны есептеу тэсілі: Еңбек демалысы үшін орташа еңбекақыны 

есептеу

Кесте 15 -  Еңбек демалыс күндері үшін еңбекақы есептеудің тәртібі

1. Есепті кезеңдегі есептелегені

Айлар Ецбекақы Тарифтік
коэффиценті

Тарифтік 
коэффицентті 
ескергендегі 
еңбекақы көлемі

Есепті 
кезеңдегі 
нақты істелген 
жұмыс сағаты

2010 наурыз 134 689,57 1,591 214291,11 330
2010 сәуір 67 144.06 1,591 106 826,20 173
2010 мамыр 210 956,55 1,591 335 631,87 283
2010 маусым 136 349,56 1 136 349,56 330
2010 шілде 130 108,04 1 130 108,04 195
2010 тамыз 158 298,33 1 158 298,33 341
2010 қыркүйек 143 685,94 1 143 685,94 330
2010 казан 138416,67 1 138 416,67 341
2010 қараша 123 702,03 1 123 702,03 321
2010 желтоқсан 289 318,66 1 289 318,66 310
2011 қаңтар 106 434,03 1 106 434,03 290
2011 ақпан 52 850.00 1 52 850.00 160

Барлыгы 1 935 912.44 3 404

2. Орташа еңбекақы есебі. Барлық істелеген сағат: 3 404 
Барлық еңбекақы (сыйакыны есептегенде): 1 935 912,44 
Орташа сағаттық еңбекақы: 1 935 912,44/3 404 =568,72
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Кесте 16 -  Еңбек демалыс күндері үшін еңбекақының есептелгені

3. Есептелгені

Аралық Есептесу түрі Тарифтік
коэффицент

Есепті кезең 
аралығындағы 
сағат саны

Есептелді

5-27 наурыз 
2015 жыл

Еңбек демалысы 
үшін төлем 1 32 18 199,04

1-20 наурыз 
2015 жыл

Еңбек демалысы 
үшін төлем

1 112 63 696,64

Барлыгы_______ 144________81 895,68

Жыл сайынғы берілген кезекті еңбек демалысы үшін осылайша 
есептелген еңбекакы қызметкерлерге кассалық шығыс ордер (егер 
демалыстың басы еңбекақы берілетін күндерімен сәйкес келмесе), карт- 
шот арқылы банкке толем тапсырмасын беру арқылы немесе төлем 
тізімдемесі бойынша беріледі (кесте 16).

Берілген еңбек демалыс кундері үшін еңбекакы сомасы есептеп 
алынған орташа күндік еңбекақыны жеке жэне үжымдық келісім- 
шарттарымен қарастырылған демалыс күндерінің санына көбейту арқылы 
анықталады. Мұнда демалыс күндері үшін есептелген еңбекақы сомасы 
ағымдағы жэне алдағы айлар арасында шектеледі. Бұл тиісті айлар үшін 
есептелген еңбекақыдан салықтарды есептеумен және ұстаумен, еңбеке 
ақы төлеу қорын жэне еңбекке ақы төлеу шығындарын ағамдағы 
бухгалтерлік есепте дүрыс көрсетуімен байланысты.

Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 15 мамырындагы Еңбек 
туралы заңының 159 бабына сәйкес еңбекке уақытша жарамсыз болған 
жағдайда қызметкерлер мен қызметкерлерге еңбекке уақытша жарамсыз 
парағы (емдеу орындарының берген аурулык парагы) негізінде мекеменің 
(жұмыс берушінің) каражаттары есебінен еңбекке уақытша жарамсыз 
бойынша элеуметтік жәрдемакы тағайындалады.

Қызметкерлерге уақытша еңбекке жарамсыздық парагы бойынша 
элеуметтік жәрдемақы төлеу тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылдың 28 желтоқсанындағы № 1339 «Әлеуметтік жэрдемақыны 
белгілеу және төлеу тэртібі мен оның көлемін анықтау туралы» 
қаулысында көрсетілген.

Жүмыста мертігу немесе кәсіби ауру салдарынан қызметкердің 
еңбекке уақытша жарамсыз болғанда жәрдемақы жүмыста қызметкердің 
сэтсіз жагдайы немесе денсаулығының өзге бүзылуы туралы кесім 
болғанда тағайындалады.

Қызметкерлер еңбекке уақытша жарамсыз парағын мекеменің 
бухгалтериясына еңбекке уақытша жарамсыздығы аяқталуына қарай
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жұмысқа шыккан күні өткізеді. Сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыз 
иарағы төлеуге ұсынулуы мүмкін, егер еңбекке жарамсыздық жалғаса 
берген жағдайда. Бухгалтерия еңбекке уақытша жарамсыз парақтардың 
барлық бөлімдеріне кажетті белгілер жасайды. Еңбекке уакытша жарамсыз 
иарақтары мен жәрдемакылар төлеу үшін өткізілген басқа күжаттар 
мекеменің бухгалтериясында ақша құжаттарымен қатар сақталады.

Еңбекке уақытша жарамсыз күндері бойынша әлеуметтік жэрдемақы 
кызметкерге негізгі жұмыс орны бойынша еңбекке жарамсыздың бірінші 
күнінен еңбекке жарамды толық қалыптасқан күнге дейін немесе 
медециналық-әлеуметтік эксперттік комисияның (МӘЭК) мүгедектік 
белгілеуіне дейін төленеді.

Еңбекке уақытша жарамсыз күндері бойынша жәрдемақы 
кызметкерлерге орташа айлық еңбекақыдан есептеледі, бірак еңбекке 
уакытша жарамсыз күндер бойьшша айлық жәрдемақы мөлшері айлық 
есептеу көрсеткішімен белгіленген шамадан аспауы керек. Қызметкерлерге 
уақытша еңбекке жарамсыздық парағы бойынша әлеуметтік жэрдемақы 
төлеу тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылдың 28 
желтоқсанындағы № 1339 қаулысына сәйкес алық жордемакы көлемі 2008 
жылдың 1 қыркүйегінен бастап он бес айлық есептік көрсеткіштен 
(15АЕК) аспауы керек.

Еңбекке уақытша жарамсыз күндер бойынша жәрдемақыны есептеу 
үшін нақты есептелетін еңбекақының (еңбекақыға үстемелеу мен крсымша 
төлемдер) және ақшалай сыйлықтардың барлық түрлерінің жэне есептік 
кезең үшін еңбекке ақы төлеу жүйесімен қарастырылған ынталандыру 
сипатындағы басқа да төлемдердің жалпы сомасы анықталады.

Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес еңбекке уақытша 
жарамсыз күндер бойынша есептелетін еңбекақының сомасына 
кіргізілмейді: мерзімінен тыс уақытта істелген сағаттар үшін қосымша 
төлемдерді косқанда; қосымша жұмыс істегені үшін төлемдер; бірнеше 
жұмысты катар атқарғаны үшін қосымша төлемдер; кезекті және косымша 
демалыс уақыттары үшін төлемдер: кезекті жэне қосымша демалыс 
уақыттары үшін еңбекакы; шаруашылық қызметпен байланысты емес бір 
жолғы сыйлықтар (мысалы, мерейтой, туған күн, және т.б.); бір жолғы 
сипаттағы әртүрлі төлемдер (пайдаланбаған демалыс үшін өтемақы, 
демалысқашығарда берілетін жэрдемақы және т.б.); мейрам күндері мен 
апта сайынғы демалыс күндері жүмыс істеген үшін есептелген еңбекақы.

Орташа күндік еңбекакы есепті кезеңде толық жұмыс істесе, онда 
қызметкердің орташа күндік еңбекақы есепті кезеңдегі есептеген еңбекақы 
мен сыйлық сомаларын он екіге және өндірістік күнтізбе бойынша жұмыс 
уаытының жыл сайынғы теңгеріміне (балансына) сэйкес жыл ішіндегі 
жұмыс күндерінің орташа айлық санына бөлу арқылы анықталады.

Егер қызметкер есепті кезеңде толық жұмыс істемесе, онда еңбекке 
уакытша жарамсыз парағын төлеу үшін орташа күндік еңбекақы есепті
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кезеңде есептелген еңбекақы мен сыйлық сомаларын жұмыс аптасыныц 
бес күндік немесе алты күндік күнтізбе бойынша жұмыс күндерінің нақты 
санына бөлу арқылы анықталады. Орташа еңбекакыны есептегенде 
еңбекке акы төлеу жүйесімен қарастырылған сыйлықтар мен ынталандыру 
сипаттағы басқа да төлемдер берілген демалыс күндер үшін еңбекке ақы 
төлеуді есептеудің жоғарыда карастырылган тэртіпке үқсас қосылады. 
Жалпы ауруы (сырқаты) бойынша жәрдемақының мөлшері үзіліссіз еңбек 
стажының мерзіміне байланысты анықталады.

Нақты қызметкердің жұмысқа уақытша жарамсыздығы бойынша 
жәрдемақы көлемі оньщ орташа күндік еңбекақысының жұмысқа уақытша 
жарамсыз парағына сәйкес төленуге жататын күндер санына көбейту 
арқылы анықталады (кесте 17).

Мысал: Еңбекке уақытша жарамсыз күндер бойынша жәрдемақыны 
есептеу

Қызметкер: Едилов Гинят Жолманович, табель № УФ00922
Жәрдемақы төленетін мерзім аралығы: 05.03.2015-27. 03.2015
Есепті кезең аралығы: 01.03.2014-28.02.2015
Еңбекақыны есептеу тэсілі: Жұмысқа қабілетсіздік парағы бойынша 

орташа еңбекақыны есептеу

Кесте 17. Жұмысқа кабілетсіздік парағы бойынша орташа еңбекақыны 
есептеу тэртібі

1. Есепті кезеңдегі есептелегені

Айлар Еңбекақы Тарифтік
Коэффи-
центі

Тарифтік коэффицентті 
ескергендегі еңбекакы 
көлемі

Есепті кезеңдегі 
нақты істелген 
жұмыс сагаты

2010 наурыз 198 766,39 1,591 316 237,33 341
2010 соуір 212 062,50 1,591 337 391,44 330
2010 мамыр 245 904,92 1.591 391 234,73 341
2010 маусым 240 831,74 1 240 831,74 330
2010 шілде 85 857,95 1 85 857,95 165
2010 тамыз 209 818,56 1 209 818.56 338
2010 қыркүйек 101 323,05 1 101 323,05 165
2010 казан 92 510.00 1 92 510.00 176
2010 қараша 116 226,56 1 116 226,56 225
2010 желтоксан 256 006,89 1 256 006.89 248
2011 каңтар 127 647,78 1 127 647,78 270
2011 акпап 54 810,00 1 54 810,00 144

Барлыгы: 2 329 896,02 _____ 3 073
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2. Орташа еңбекақы есебі. Барлық істелеген сағат: 3 073 
Барлық еңбекақы (сыйақыны есептегенде): 2 329 896,02 
Орташа сағаттық еңбекақы: 2 329 896,02 / 3 073 = 758,18

Кесте 18. Жұмысқа қабілетсіздік парағы бойынша орташа 
еңбекақының есептелгені

3. Есептелгені

Дралық Есептесу түрі Тарифтік
коэффице
нт

Есепті кезен 
аралығындағы 
жұмыс күні

Есепті кезен 
аралыгындагы 
сағат самы

Есептелді

5-27
наурыз
2011
жыл

Еңбекке 
кабілетсіздік 
парағы бойынша 
жэрдемақы төлеү

1 п 88 22 680,00

Барлығы_______У____________ 88________ 22 680,00

Еңбекке уақытша жарамсыз, екі қабат жэне босану бойынша 
жәрдемақы қызметкерге оның негізгі жұмыс орны бойынша мекеменің 
меншікті қаражаттары есебінен төленеді (кесте 18).

Оның жиынтық жылдық табысы есепті кезең үшін есептелген еңбекке 
ақы төлеу қорының 1,5% шегіндегі еңбекке уақытша жарамсыз күндерді, 
екі қабат жэне босану бойынша демалысты төлеу бойынша шығындар 
сомасына кемітіледі. Сондықтан, егер еңбекке уақытша жарамсыздық 
өткен тоқсанда басталып, ағымдағы тоқсанда аяқталса, онда жәрдемакыны 
есептеу жэне оның көлемін айлық шектеу тоқсанга тиесілі айлық есептік 
көрсеткішті қолданумен екі мезгіл жүргізіледі. Еңбекке уақытша жарамсыз 
парағы бойынша әлеуметтік жэрдемақы еңбекақы төлеу үшін белгіленген 
мерзімде төленеді.

Қызметкерлермен еңбекке ақы төлеу бойынша есеп айырысуларды 
есепке алу үшін есептік жэне төлем тізімдемелері, сондай-ақ қызметкерлер 
мен қызметкерлердің жеке шоттары пайдаланылады, сондықтан онда 
жазулар жүргізу үшін келесі бағандар қарастырылған: тегі, аты, әкесінің 
аты; табельдік номері; жүмыс істеген санаттарының (күндерінің) саны; 
есептелген еңбекке ақы төлеудің барлық түрлері; қолданыстағы заңдарға 
сәйкес жүргізілетін ұсталымдар мен шегерімдердің барлық түрлері; 
қызметкердің берешегі; берілетін сома.

Кәсіпорынның лауазымды түлғаларының (баскарма төрағасы мен 
мүшелері, бақылау кеңесі мен тергеу коммисиясының төрағалары мен 
мүшелері және т.б.) және басқа қызметкерлері мен қызметкерлеріне 
есептелген еңбекақылары 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді 
берешек» шотына есепке алынады да, мекеменің шығындарын салалары 
бойынша есепке алатын эртүрлі шоттарға (тиісті 2930 «Аякталмаган
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құрылыс», 7110 «Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша 
шығыстар» және 7210 «Әкімшілік шығыстар», 8110 «Негізгі өндіріс», 8210 
«Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары», 8310 «Көмекші өдіріс» 8410 
«Үстеме шығыстар» шоттарына, жатқызылады, сондықтан шоттарда 
бухгалтерлік жазуларды жеңілдету мақсатында есеп айырысу-төлем 
тізімдемелерін мекемелерінің жеке әкімшілік басқару қызметкерлері және 
бсқа да қызметкерлер мен қызметкерлер бойынша жүргізу қажет.

Есеп айырысу-төлем тізімдемелерінің жиынтық сомалары №10 
журнал-ордер мен №5 тізімдемесіне жазылады. Айдың бітуіне қарай №10 
журнал-ордер мен №5 тізімдеменің барлық бағандары бойынша деректер 
есептеледі де, тексерілген жиынтық көрсеткіштер Бас кітапқа көшіріледі.

Еңбекке ақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысуларды 
есепке алуды компьютеризациялаган жағдайда есеп айырысу-төлем жэне 
төлем тізімдемелері автоматты түрде жасалады. Қазіргі уақытта еңбекке 
ақы төлеуді есепке алуды автоматтандырудың үлкен әртүрлі 
бағдарламалары бар жағдайда мекеме олардың қажеттісін жэне 
ыңғайлысын өздері таңдайды.

Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес еңбекке акы 
төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысуларды есепке алу үшін 
3350 «Еңбекақы өлеу бойынша қысқа мерзімді берешек» пассивті шот 
арналған.

Көрсетілген шоттың кредиті бойынша есептелген еңбекақы мен 
сыйақының барлық түрлері, зейнетақылар, жәрдемақылар жэне 
қызметкерлер мен қызметкерлерге тиесілі есптелген барлық төлемдердің 
баска да түрлері көрсетіледі. Есептелген еңбекақылар мен сыйақылар 
мекеменің шығындары болып танылғандықтан, олардың сомасы мекеменің 
өнімдерді сату жэне кызметтер корсету бойынша шығындары мен 
экімшілік жэне басқару шығындарының және құрылыс пен өндірістік 
шығындары құрамында есепке алынады.

3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек» шотының 
дебеті бойынша қолданыстағы заңдарға сәйкес жүргізілген ұсталымдар 
мен шегерімдердің барлық түрлерінің (жеке табыс салығы; міндетті 
зейнетакы жарналары; кызметкерлердің несиеге сатып алған тауарлар үшін 
төлемдер; үкім парағы бойынша сомалар және т.б.), қызметкерлер мен 
кызметкерлерге кассадан колма-қол (салт) ақшамен берілген еңбекақы, 
жэрдемақы, зейнетақы және басқа төлемдердің барлық сомалары, сондай- 
ақ қызметкерлердің уақытында алмаған еңбекақы (депоненттелген) 
көрсетіледі.

Еңбекке ақы төлеу бойынша қызметкерлермен есеп айырысудың 
негізгі операцияларын бухгалтерлік шоттарда жазулар жүргізуге толем мен 
есеп айырысу-төлем тізімдемелер негіз болады.

Кэсіпорынның күрылыста, өндірісте, өнімдерді өткізу жэне кызмет 
корсету салаларында жұмыс істейтін қызметкерлер мен қызметкерлеріне,
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жалпы шаруашылық және экімшілік-басқару қызметкерлеріне есептелеген 
еңбекақы төлемдері бухгалтерлік есеп шоттарында келесі жазумен 
көретіледі:

Тиісті шоттардың дебеті:
2930 «Аяқталмаған құрылыс» - кұрылыста жұ.мыс істейтін 

қызметкерлерге есептелген еңбекақы сомаларына;
7110 «Өнімді өткізу жэне қызметтерді көрсету бойынша шығыстар» - 

өнімдерді сату және кызметтер көрсетумен шұғылданатын қызметкерлерге 
есептелген еңбекақы сомаларына;

7210 «Әкімшілік шығыстар» - жалпы шаруашылық жэне әкімшілік 
басқару қызметкерлеріне есептелген еңбекақы сомаларына;

8110 «Негізгі өндіріс» - негізгі өндірістегі қызметкерлерге есептелген 
еңбекақы сомаларына;

8210 «Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары» - жартылай 
фабрикаттарды өндірумен шұғылданатын қызметкерлерге есептелген 
еңбекақы;

8310 «Көмекші өндірістер» - кәсіпорынның негізігі өндірісінің 
көмекші өндірістерінің қызметкерлеріне катысты есептелген еңбекақы 
сомаларына;

Тиісті шоттың кредиті: 3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа 
мерзімді берешек».

Төлем көздеріне салық салынатын қызметкерлердің табысына 
белгіленген ставканы қолдану арқылы қызметкерлердің табысы бойынша 
есептелген әлеуметтік сақтандыру бойынша аударымдар сомасына арнайы 
есептелуге сэйкес келесі бухгалтерлік жазулар жасалады:

Тиісті шоттардың дебеті:
2930 «Аяқталмаган қурылыс» - күрделі кұрылыста жұмыс жасайтын 

қызметкерлердің еңбекакысынан есептелген әлеуметтік салық және 
элеуметтік сақтандыру бойына аударымдар сомасына;

7110 «Өнімдерді сату және қызметтер корсету бойынша шығыстар» - 
өнімдерді сату жэне қызметгер көрсетумен шұғылданатын
қызметкерлердің еңбекақысынан есептелген әлеуметтік салық жэне 
әлеуметтік сақтандыру бойынша аударысдар сомасына;

7210 «Әкімшілік шығыстар» - жалпы шаруашылық жэне экімшілік 
баскару қызметкерлердің еңбекақысынан есептелген әлеуметтік салык 
және әлеуметтік сақтандыру бойынша аударымдар сомасына;

8110 «Негізгі өндіріс» - негізгі өндірістегі қызметкерлерінің 
еңбекақысынан есептелген әлеуметтік салық және әлеуметтік сақтандыру 
бойынша аударымдар сомасына;

8210 «Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары» - жартылай 
фабрикаттарды өндірумен шұғылданатын қызметкерлердің еңбекақысынан 
есептелген әлеуметтік салық және әлеуметтік сақтандыру бойынша 
аударымдар сомасына;
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8310 «Көмекші өндірістер» - көмекші өндірістердің кызметкерлеріпін 
еңбекақысынан есептелген элеуметтік салық және әлеуметтік сақтандыру 
бойынша аударымдар сомасына;

8410 «Үстеме шығыстар» - негізгі, қосалқы және жартылаіі 
фабрикаттар өндірістеріне қызмет көрсететін кызметкерлердіи 
еңбекақысынан есептелген әлеуметтік салық және әлеуметтік сақтандыру 
бойынша аударымдар сомасына;

Тиісті шоттардың кредиті: 3150 «Әлеуметтік салық», 3210
«Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер».

Қызметкерлердің жыл сайынғы еңбек және басқа демалыс күндеріп 
төлеу, жыл сайынғы көп жылдық сіңірген еңбегі үшін сыйакы төлеу 
шығындарын жыл бойына кәсіпорынның шығындарына дұрыс жәно 
біркелкі енгізу үшін қор қүрылады. Оның көлемі қызметкерлердің демалыс 
күндерінің орташа ұзақтығына байланысты кэсіпорынның есептік 
саясатымен аныкталады.

Қызметкерлердің еңбек және баска демалыстарымен, жыл сайынғы 
көп жылдық сіңірген еңбегі үшін сыйакы қорын есепке алуды 3430 
«Қызметкерлерге сыйакылар бойынша қыска мерзімді бағалау 
міндеттемелері» шотында жүргізуге болады, тек шотқа «Қызметкерлерге 
демалыстарын төлеу бойынша кор» атты субшот ашылады.

Қызметкерлерге еңбек және басқа демалыстары мен жыл сайынғы көп 
жылдық сіңірген еңбегі үшін төленетін төлемдерге қор қүру келесі 
бухгалтерлік тізбемен көрсетіледі:

2930 «Аяқталмаған кұрылыс» - күрделі қүрылыста жүмыс жасайтын 
қызметкерлердің еңбекақысынан есептелген қор сомаларына;

7110 «Өнімдерді сату жэне қызметтер корсету бойынша шығыстар» - 
өнімдерді сату жэне қызметтер көрсетумен шүғылданатыи 
қызметкерлердің еңбекақысынан есептелген кор сомаларына;

7210 «Әкімшілік шығыстар» - жалпы шаруашылык және экімшілік 
басқару қызметкерлерінің еңбекакысынан есептелген қор сомаларына;

8110 «Негізгі өндіріс» - негізгі өндірістегі кызметкерлерінің 
еңбекакысынан есептелген қор сомаларына;

8210 «Өз өндірісінің жартылай фабрикаттары» - жартылай 
фабрикаттарды өндірумен шүғылданатын қызметкерлердің еңбекақысынан 
есептелген кор сомаларына;

8310 «Көмекші өндірістер» - көмекші өндірістердің қызметкерлерінің 
еңбекақысынан есептелген қор сомаларына;

8410 «Үстеме шығыстар» - негізгі, қосалқы жэне жартылай 
фабрикаттар өндірістеріне қызмет көрсететін қызметкерлердің 
еңбекақысынан есептелген кор сомаларына;

Тиісті шотты ң кредиті:
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3430 «Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау 
міндеттемелері» шотының «Қызметкерлерге демалыстарын төлеу 
бойынша қор» субшоты.

Бұрыи құрылған қор есебінен есептелген қызметкерлерге берілген 
сңбек және басқа да демалыс күндеріне төленетін еңбекақылар жэне көп 
жылдық сіңірген еңбегі үшін жыл соңында берілетін сыйақылар 
сомаларына келесі бухгалтерлік жазулар жасалады:

3430 «Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қыска мерзімді бағалау 
міндеттемелері» шотының «Қызметкерлерге демалыстарын төлеу 
бойынша қор» субшотының дебеті;

3350 «Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек» шотының 
кредиті.

Еңбек демалыс күндеріне төленетін еңбекақылар жэне жыл сайынғы 
көп жылдық сіңірген еңбегі үшін жыл соңында берілетін сыйақылар 
бойынша есептелген әлеуметтік салық және әлеуметтік сақтандыру 
сомалары арнайы есептеулер негізінде бухгалтерлік есеп шоттарында 
келесі жазулармен көрсетіледі:

3430 «Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау 
міндеттемелері» шотының «Қызметкерлерге демалыстарын төлеу 
бойынша кор» субшотының дебеті;

Тиісті шоттардың кредиті: 3150 «Әлеуметтік салық», 3210
«Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер».

Есепті жылдың соңында кәсіпорынның міндеттемелерін жылдық 
түгендеу кезінде еңбек демалыстарын төлеуге қүрылған қордың кұрылуы 
мен пайдаланылуының дүрыстыгын тексеру қажет. Түгендеу барысында 
қызметкерлердің пайдаланбаған демалыс күндерінің саны, орташа 
еңбекақы есептеудің белгіленген эдістемесін есепке ала отырып, 
қызметкерлердің еңбегін төлеу шығындарының орташа күндік шыгындар 
сомасы, әлеуметтік салық, әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер, 
зейнетақы қорына міндетті аударымдар сомалар негізінде қүрылған 
қордың қалдығының дұрыстығы анықталуға тиіс.

Есепті жылдың соңында нақты қүрылған кордың сомасы жылдық 
түгендеу нәтижесінде расталган қордың сомасынан асып кеткен жағдайда 
артық сомаға қызыл жазулармен (қызыл сторно) жоғарыдағы қор қүрған 
кезде берілгендей бухгаптерлік тізбе жасалады. Ал, керісінше, жетпей 
қалған жағдайда жетпеген сомаға кәсіпорынның шығындарына есептелетін 
қосымша бухгалтерлік жазулар жүргізіледі.

Қызметкерлерге есептелген уақытша еңбекке жарамсыздығы 
бойынша жәрдемақы және элеуметтік сақтандыру кәсіпорынның 
қаражаттары есебінен төленетін басқа төлемдер сомаларына келесі 
бухгалтерлік тізбе беріледі: Дт 3210 -К т 3350
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Қызметкерлердің есептелген еңбекақы төлемінен алынатыи 
алымдар мен шегерімдер сомасына олардың турлеріне байланысты 
іесі бухгалтерлік жазулар жасалады:

3350 «Еңбекакы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек» шотыныи 
іеті - қызметкерлердің есептелген еңбекақыларынан алынған 
алымдар мен шегерімдер сомасына;

Тиісті шоттардың кредиті:
3120 «Жеке табыс салығы» — жеке табыс салығының сомасына;
3220 «Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер» -  жинақтау 

нетакы қорларына аударылатын зейнетақы жарналары сомасына;
1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» 

ивтерді сатып алуға есептесетін ақша қаражаты, қызметкерлердіц 
иеге сатып алған тауарлар үшін төлемдер, қызметтік іс-сапарлар 
іынша уақытында қайтарылмаған аванстар, мекемеге қызметкердіц 
тірілген материалдық зияндарын (жетіспеушіліктер, бүліну, ысыраптар 
і үрлық -  қарлықтарды жэне т.б.) өтеу сомаларына;

2150 «Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі» -  
;меткерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша, сондай-ақ 
меткердің мекемеге бір жылдан асатын мерзімде өтелетін материалдык 
нды (жетіспеушілітер, бүліну, ысыраптар мен ұрлық-қарлықтар және 
) өтеу жөніндегі есеп айырысу сомаларына;

3390 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» -  қызметкерлерден 
шешімінен орындалатын парактар бойынша әртүрлі заңды және жеке 

ғалардың пайдасына бір жылға дейін өндіріліп алатын сомаларға;
4170 «Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» -  қызметкелерден 
шешімімен әртүрлі заңды жэне жеке түлғалардың пайдасына 

лндалатын парактар) бір жылдан асатын мерзімді өндіріліп алынатын 
аларға;
Есептелеген еңбекақылар, сыйақылар мен уақытша еңбекке 

амсыздық бойынша жәрдемақылар барлық үсталымдар мен 
ерімдерден кейін төлеуге жатады да, төлеу нысаны төлем 
адемесімен рэсімделеді.
Мүнда қызметкерлердің тегі, аты, әкесінің аты, төленетін сома, 

пының қолы көрсетіледі. Төлем тізімдемесінің жоғарғы жағында 
порын жетекшісі мен бас бухгалтер еңбекакы беруге рұксат ететін 
/ға қол қояды. Төлем тізімдемесіне кэсіпорын жетекшісі мен бас 
'алтер кол кояды да, орындау үшін кассирге береді.
2008 жылғы 10 желтоқсандағы ҚР “Салық жэне бюджетке төленетін 

;а да міндетті төлемдер туралы” Салық Кодексіне сәйкес жеке және 
(ы түлғадан алынатын салыктары мемлекеттік бюджетті толықтырудың 
згі көзі болып табылады.
Жеке тұлғалардан табыс салығын ұстау “Салык жэне бюджетке 
негін баскада міндетті төлемдер туралы” Казахстан Республикасының
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Кодексіне (Салық Кодексі) сәйкес жүргізіледі. Қызметкердің негізгі емес 
жұмысынан тапкан табыс соммасынан айлык есептік көрсеткіш 
шегерілмейтіндігін және де салық барлық тапқан сомасынан 
ссептелетіндігін ескеру кажет.

Қызметкердің жылдық жиынтық табысының қүрамына еңбекакыдан 
тапқан табысы жатады. Егер де қызметкер күнтізбелік жылдың аяғына 
дейін кызметтен босатылса, нақты тапқан табысына (еңбекакысына) 
салынатын табыс салығы кайта есептеледі, артық (немесе кем) алынған 
салық сомасы қайтарылады (немесе қосымша ұсталады).

Қызметкерлерден үсталынатын жеке табыс салығы жалпы 
мемлекеттік салықка жатады және ол боынша аударымдар сомалары тиісті 
бюджеттерге түседі. Жеке табыс салғының мөлшері еңбеккердің 
табысының мөлшеріне саралаиады жэне Салық Кодексімен белгіленген 
табыс салығының ставкасы (10%) бойынша алынады.

Жеке табыс салығының сомасы өткен айдың еңбекақы сомасы арқылы 
анықталады. Сондықтан қызметкерлерден салықтарды үстау ай сайын 
өткен айдың еңбекақысы бойынша ағымдағы айдың бірінші жартысы үшін 
еңбекақы берген кезде жүргізіледі. Мекемелер еңбекақы беруге банктен 
чек бойынша қолма қол ақшалар алған кезде бір уақытта бюджетке 
ұсталған жеке табыс салығын аударуға, сондай ақ жинақ зйнетақы 
қорларының міндетті зейнеткерлік жарналарды, басқа заңды және жеке 
түлғалардың пайдасына атқару парактары бойынша сомаларды аударуға 
толем тапсырмаларын тапсыруға міндетті.

Әлеуметтік салық -  салық салу объектісі еңбекақы төлеу коры болып 
табылады. Салықты төлеушілер: заңды тұлғалар (шетелдіктер қатысқан 
заңды тұлғаларды шетелдің заңды тұлғалардың өкілет өкілдіктері мен 
филиалдарын қоса) Заңды тұлғалар ҚР-ның салык заңдарымен белгіленген 
тэртіп пен Астана, Алматы қалаларының тиісті бюджеттеріне немесе 
облыстардың бюджеттеріне өз филиалдары, өкілдіктері мен өзге 
оқшауланған қүрылымдық бөлімшелер үлкен элеуметтік салық төлеуді 
олардың орналасқан жері бойынша жүзеге асырады. Әлеуметтік салықты 
заңды түлгалар ҚР-сы азаматтарының, сондай -  ак ҚР-сында түрақты 
түратын шетел азаматтарымен азаматтығы жоқ адамдардың еңбекақы 
төлеу қорының ставкасы бойынша төлейді. Әлеуметтік салықты 
қаржыландыру көздеріне тиісті салыктарды ұстауғадейін есептеледі.

Әлеуметтік салық төлеу жалақының төлеуіне қарамастан, бірақ келесі 
айдың 15 кешіктірілмей айдың 2-ші жартысы үшін жалақы төлеуге 
белгіленген мерзімде ай сайын жүргізіледі.

Әлеуметтік салық бойынша декларация тоқсаннан кейінгі айдың 15 
күннен кешіктірмей тапсырылады. Әлеуметтік салық бойынша бюджетпен 
нақтылы есеп айырысу жөніндегі есепті кезең күнтізбелік ай болып 
табылады.
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Міндетті зейнетақы жарналарын ұстап калудың және жинактауіш' 
зейнетақы қорына аударудың ережесі ҚР-сында зейнетақымеи 
камсыздандыру туралы ҚР-ның заңына сәйкес жэне «Сапық жәпг 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР Президентініп 
заң күші бар жарлығына сәйкес әзірленген жэне төлеушілердің міндетп 
зейнетақы жарналарын ұстап қалуы мен жинақтаушы зейнетақы қорып.і 
аударудың тәртібі белгілейді. Заңды тұлғалар мен заңды тұлға қүрмайтын 
кэсіпкерлік жэне өзге де кызметпен айналысатын жеке түлгалар өзініп 
орналасқан жері бойынша салық органдарында жинақтаушы зейнетақм 
қорына міндетті зейнетақы жарналарын төлеуші ретінде тіркеуге жатады.

Заңды тұлғалар қызметкерлердің оларға еңбекақы түрінде телеуге 
жататын кірістерін ҚР-да зейнетақымен камсыздандыру туралы ҚР-ц 
заңында белгіленген мөлшерде ай сайын міндетті зейнетақы жарналарын 
үстап қалуға жэне оларды табыстарды төлеумен бір мезгілде жинақтаушы 
зейнетақы қорына аударуға міндетті. Төлеушілер жинақтаушы зейнетақы 
қорына міндетті зейнетақы жарналарын мынадай ставкалар бойынша 
үстап қалады. Заңды түлғалар эр қызметкерлердің зейнетақы жарналарын 
есептеу үлгісін қабылданатын кіріспен 10% мөлшерінде.

Сондай-ақ заңды тұлға қүрамастан кәсіпкерлік және өзге де 
қызметпен айналысатын жеке түлғалар өздері үшін зейнетақы жарналарын 
есептеу үшін қабылданатын кірістен 10% мөлшерінде бірақ зац 
актілерімен белгіленген ең төменгі мөлшердің 10% кем емес.

Жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын 
аудару зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекетік орталықтың ҚР-сы Ұлттық 
банкінің бас Алматы филиалында ашылған № 413609816, МФО 190501109, 
тағайындау қоры 010 банктік шоты арқылы жүргізіледі. Жеке тұлгалардың 
міндетті зейнетақы жарналарының сомасы орталыктың шотына түскен 
күннен бастап, 3 банктік күннің ішінде солардың міндетті зейнетақы 
жарналарын пайдасына аударылатын жеке түлғалардың тізімімен қоса 
форматы МТ-102 электронды төлем тапсырмасымен жинақтаушы 
зейнетақы қорларына аударылады.

10.5. Жарғылық капитал мен баска да капиталдардыц есебі

Акционерлік қоғам акцияларды қайта бөлу, яки олардың күшін жою 
мақсатында жэне қоғам жарғысында көзделген өзге де негіздер бойынша 
оған жататын акцияларды өздерінің акционерлерінен қүнын өтеп сатып 
алуы мүмкін.

Қоғам акциялардың құнын өтеп сатып алуды:
1) эмитеттелген акцияларды толык төлегенге дейін;
2) қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталы, қүнын өтеп 

сатып any нәтижесінде шығарылган (төленген) жарғылық капиталдың ең 
төменгі мөлшерінен аз болса;
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3) егер, коғам акциялардың кұнын өтеп сатып алу кезінде төлем 
қабілетсіз немесе банкрот болып саналса немесе акциялардың құнын өтеп 
сатып алу нәтижесінде осындай жағдайға ұшыраса;

4) егер акциялардың құнын өтеп сатып алу кезінде қоғамның меншікті 
капиталының мөлшері шығарылған (төленген) жарғылық капитал 
мөлшерінен аз болса, жүзеге асыруға құқылы емес.

Қоғам кұнын өтеп сатып алған акциялар туралы мәлімет, қоғам 
акцияларын ұстаушылардың реестріне міндетті түрде енгізуге жатады.

Акционерлік қоғамның өзі айналымнан алған акциялардың саны, 
қүны көрсетіле отырып 5210 «Қайтып алынған өз үлестік құралдар» 
шотының дебетінде ақша каражаттары есебінің тиісті шоттарымен 
корреспонденцияларда есепке алынады. Жарғылық акционерлік 
капиталдың айналымнан алынған акциялар сомасына азаюы 5110 
«Төленбеген капитал» шотының дебеті бойынша жэне 5210 «Қайтып 
алынған өз үлестік құралдар» шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

Құнын өтеп сатып алган акциялар белгісіз уақытқа дейін сақталуы 
мүмкін, сондай-ак қайтадан шығарылуы жэне мүлдем алынып қойылуы 
мүмкін. Қүнын өтеп сатып алынған меншікті акциялар оларды шығаруды 
қайыра айналымға жібергенге дейін ешқандай күқыққа (дивидендтер алу 
қүқына, дауыс қүқығына, оны таратқан жағдайда үйым активтерінің 
үлесіне қүқықты иеленуге) ие емес.

Қүнын өтеп сатып алған акциялар кұны, негізінен, оның номинал 
қүнынан ерекшеленуі мүмкін.

Шығарылган акцияларды қоғамның құнын өтеп сатып алуы, 
шығарылған акцияларды құнын өтеп сатып алу туралы хабарланған оның 
алдындағы күннен, соңғы 30 күнтізбелік күн ішінде қолданыстағы заңға 
сәйкес айқындалған, олардың орта мөлшердегі нарықтык қүны бойынша 
немесе құнын өтеп сатып алу туралы талап етілген баға бойынша 
жүргізіледі.

Егер акциялар номинал құнынан томен бага бойынша сатып алынса, 
онда сатып алу құны мен номинал күны арасындагы айырма 5310 
«Эмиссиондық табыс» шотында көрсетіледі.

Акционерлік коғам (эмитент) есебінде ануитеттер акцияларды өзге 
тұлғаға беру кезінде бухгалтерлік жазбалар жүргізбейді.

Шаруашылық серіктестігі болып кұрылтайшылардың 
(қатысушылардың) үлесіне (салымдарына) жарғылық капиталымен 
бөлінген коммерциялық үйым танылады.

Қүрылтайшылардың (қатысушылардың) салымдары есебінен 
құрылған, сондай-ақ өзінің қызметі процесінде шаруашылық 
серіктестіктегі өндірген жэне сатып алған мүлік серіктестіктің меншік 
құқына жатады.

Шаруашылық серіктестігін, сондай-ак оның жалғыз қатысушысы 
болатын бір түлға кұруы мүмкін.
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Шаруашылық серіктестігі заңға сәйкес:
П толық серіктестік;
2) коммандиттік серіктестік;
3) жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
4) қосымша жауапкершілік алған серіктестік формасында құрылуы 

мүмкін.
Әрбір жоғарыда айтылған серіктестіктің жарғылық капиталды 

калыптастыру мен оньщ есебін жүргізуде өз ерекшеліктері бар.
Мөлшері қүрылтайшылық қүжаттарымен айқындалатын шаруашылық 

серіктестіктерінщ жарғылық капиталы күрылтайшылардың 
(қатысушылардың) үлестерін (салымдарын) біріктіру жолымен қүралады. 
Шаруашылық серіктестіктері акциялар шығаруға қүқылы емес.

Акша, бағалы қағаздар, заттар, интеллектуалдық қызмет нэтижелеріне 
кұкықты қоса алғанда, мүліктік қүқыктар мен өзге де мүліктер 
серіктестіктің жарғылық капиталға салған салымы болуы мүмкін.

Қүрылтайшылардың (қатысушылардың) жаргылық капиталға салған 
салымдары натуралды формада немесе мүліктік кұқыктар түрінде, барлық 
қүрылтайшылардың келісуі бойынша немесе серіктестіктің барлық 
қатысушыларының жалпы жиналысының шешімі бойынша ақшалай 
формада бағаланады. Егер осындай салымның кұны заңда белгіленген 
сомадан асып кететін болса, онда бағалау тэуелсіз сарапшы арқылы 
расталып, дэлелденеді.

Серіктестіктің жаргылык капиталын қалыптастыру 5010 
«Артықшылығы бар акциялар» шотының кредиті бойынша жэне 5110 
«Төленбеген капитал» шотының дебеті бойынша көрсетіледі және 
қатысушылар жарналар салу кезінде ақша қаражаттары, ұзақ мерзімді 
активтер тауарлық-материалдық қорлар және т.б. есебі бойынша 
шоттармен корреспонденцияда кредиттеледі.

Жаргылық капиталдағы барлык катысушылардың үлестері жэне 
тиесінше шаруашылык серіктестігінің мүлік кұнындағы олардың үлестері 
олардың жарғылық капиталына салған салымдарына пропорционал 
болады.

Жаргылык капитал -  «жарғы» деген сөзден алынған -  үгымды 
анықтайтын ережелердің жиынтыгы, белгілі бір үйымның ақпараттық 
қызметінің тэртібі немесе актив қүжаттарының екінші жағынан көрінуі, 
яғни жарғылық қорға салынған активтердің жалған және наминалдық 
күны.

Кәсіпорынның жарғылық капиталының мөлшері, сол ұйымның 
шығарған акцияларының түрлері, акциялардың сандары, сондай -  ак 
бір акцияның атаулы құнына сәйкес акционерлік коғамның, 
серіктестіктердің, өндірістік кооперативтердің жалпы жиналысында 
бекітіледі. Жалпы кез — келген ұйымның жарғысы тиісті мемлекеттік 
органдарда яғни әділет министрлігінен тіркеуден өткізілуі тиіс. Қандай 
да болмасын коғамның немесе үшінші тұлгаға сатуға ұсыныс жасауына 
кұкы бар.

Қосымша жэне жауапкершілігі шектелген серіктестіктердің 
жарғылык капиталының бастапқы мөлшері кұрылтайшылардың салым 
сомасына тец болады жэне құжаттарын мемлекеттік тіркеуден өту 
үшін берген күнінде, оның мөлшері жүз айлық есепті көрсеткіштен 
кем болмауы керек (кесте 19). Кэсіпорындар мен үйымдардағы 
жарғылық капитал шоты бойынша жүргізілетін операциялар келесідей:
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Кесте 19. Жарғылық капитал шоты бойынша шоттар 
корреспонденциясы

№ Операциялардың мазмұ-ны Дебет Кредит
1 Үлес қосушылар меи салымшылардың акционерлік 

қоғамның жарғылық капиталына қосқан үлесінің 
сомасы

5020 5010

2 Серіктестіктердің (акционерлік коғамнан баска) 
жарғылык капиталыныц қоскан пайлар және басқалай 
үлестер есебінен кұрылуы

2400, 2410, 
2510, 2520, 
1310-1350, 
1070,1050, 
1030, 1010

5010

3 Серіктестіктердің (акционерлік коғамнан басқа) 
жаргылык капиталының акционерлердің шығып кетуі 
себебінен азаюы

5010 2400, 2410, 2510, 
2520, 1310-1350, 
1070,1050,1030, 
1010

5 Серіктестіктердің (акционерлік коғамнан басқа) 
жарғылык капиталының қосқан пайлар жэне басқалай 
үлестер кайтарылды

5010 1050,1060,
1030,1020

6 Үлес қосушылар мен құрылтайшылардың және басқа 
да салымшылардың акционерлік қоғам жарғылық 
капиталына қосуға тиісті қарыздары

5020 5010

7 Жарғылық капиталға шетслдік валюта түрінде қосуға 
тиісті қарыздардың оң курстық айырмашылыққа 
байланысты өсуі

5020 6250

8 Жаргылық капитал га шетелдік валюта түрінде қосуға 
тиісті қарыздардың тсріс курстық айырмашылыққа 
байланысты кемуі

7430 5020

11 Акционсрлік қоғамның акционерлерден сатып алған 
өзінің акцияларының құнына

5460 1050, 1060, 1030, 
1020

12 Өзінің атаулы қүнынан жогары бағаға сатылған 
акциялардың айырма сомасы

1280, 1040, 
1010, 1020

5320

13 Негізгі кұралдарды қайта бағалауға байланысты 
бастапқы құнының өсуі

2410 5320

14 Негізгі қүралдарды қайта багалауға байланысты 
оларға бүрын есептеліп жинақталган тозу күнының 
өсуі

5320 2420

15 Негізгі күралдарды пайдалануына қарай қайта 
бағалау сомасының анықталған көлемде бөлінбеген 
пайдага анарылмағандығы

5320 5410

16 Инвесторлардың, серіктестіктердің акгивтерін қайта 
бағалаудың салдарынан еншілес немесе тәуелді 
сетіктестіктердің таза активтеріндегі үлесінің 
озгеруіне байланысты бастапқы инвестиция қүнының 
азаюяна

5320 2140

17 Қайта бағағлаудын нэтижесінде алынган үзак мерзімді 
каржы инвестицияларынын бастапқы күны 
сомасының өсуі

1110 5320

18 Бұрын жүргізілгсн қайта бағалаудың нәтижесінде үзак 
мерзімді каржылык инвестициялардың бастапқы 
күныиыц оскен сомасына багасының кемуі

5320 1110
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Аталған серіктестіктер тіркеуге дейін өздерірінің жарғылык 
капиталының жалпы сомасының 25%-тей мөлшерінде соманы төлеуіс 
міндетті. Бірақ ол жарғылық капиталының минималды сомасынан кем 
болмауы керек. Жалпы жиналыстың шешімімен бекітілген мерзімде 
серіктестіктердің барлық қатысушылары жарғылық капитальны 
берешегімен толығымен өтеуі тиіс.

10.6. Ұйымнын резервтік капиталының есебі

Резервтік капитал ұйымның меншік қаржылары көздерінің бірі болып 
саналады. Құрылтайшылық құжаттарға сәйкес құралатын, резервтік 
капиталдың жағдайы мен қозгалысы туралы ақпарат 5400 «Резервтер» 
шағын бөлімінің: 5410 «Құрылтайшылық құжаттармен бекітілген резервтік 
капитал» 5420 «Негізгі құралдарды қайта бағалауға резерв» 5430 
«Материалдық емес активтерді кайта бағалауға резерв», 5440 «Сату үшін 
арналған қаржылық активтерді қайта багалауға резерв», 5450 «Шетел 
қызметі бойынша шет ел валютасын қайта есептеуге резерв», 5460 
«Басқадай резервтер» синтетикалық шоттарында көрсетіледі.

Резервтік капитал қүру міндетті және ерікті сипатқа ие. Бөлінбеген 
кірістен резервтік капиталға аударымдар: 5410 «Құрылтайшылық
кұжаттармен бекітілген резервтік капитал», 5460 «Басқадай резервтер» 
шоттарының кредиті бойынша 5510 «Есептеу жылдың үлестірілмеген 
пайдасы (жабылмаған зиян)» шотының дебетімен корреспонденцияда 
көрсетіледі.

Резервтік капитал каражаттарын пайдалану: 5410 «Қүрылтайшылық 
қүжаттармен бекітілген резервтік капитал», 5460 «Басқадай резервтер» 
шоттарының дебеті бойынша мына шоттармен корреспонденцияда 
көрсетіледі:

1) 3030 -  есепті кезеңнің бөлінбеген кірісінің жеткіліксіздігі немесе 
жоқ болуы жағдайында серіктестік катысушыларына дивидендтер мен 
кірістер төлеуге бағытталған сомалардың бөлігі;

2) 5510, 5520 -  есепті кезең немесе оның алдындағы жыл үшін 
субьектінің залалын жабуға бағытталатын сомалардың бөлігі.

Резервтік капиталдың көлемі, меншік иесі анықтаған жэне субьектінің 
қүрылтайшылық қаражаттарында тіркелген сомадан асып кетпеуі тиіс.

Акционерлік қоғамның резервтік капиталының каражатын пайдалану 
тәртібін директорлар кеңесі айкындайды.

Шаруашылық серіктестіктерінде, сондай-ақ резервтік капитал жасау 
көзделуі мүмкін. Серіктестіктердегі резервтік капитал есебі акционерлік 
қоғамдардағы есепке ұқсас жүргізіледі.

Негізгі қүралдарды, инвестицияларды кайта бағапаудан алынған 
капитал сомасының қалдықтары мен қозғалысы туралы ақпарат 5420 
«Негізгі құралдарды қайта бағалауға резерв» шотында жинақталады.

5420 шоты негізгі құрапдарды толық бағалау сомасына кредиттеледі 
және 2410 «Негізгі қүралдар» шоты дебеттеледі.
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Резервтік капитал -  акционерлік коғамның жэне басқа да тараптардың 
таза табысының есебінен калыптасатын меншікті капиталдың бір бөлігі. 
Резервтік капитал субъектінің негізгі қызметінен алынған зияндарын 
жабуға және ағымдағы табыс жеткіліксіз болған жағдайда, дивиденттерді 
гөлеуге пайдаланылады. Резервтік капиталды құрау және оны пайдалану 
құрылтайлық қүжаттармен жэне басқа да қүжаттармен жэне қолданыстағы 
заңдармен анықталады. Резервтік капитал жарлық капиталымен және басқа 
да қүжаттармен бірге бухгалтерлік баланстың пассивінде көрініс табады 
және ол кәсіпорынньщ меншік капиталы болып табылады.

Акционерлік коғамдар мен басқа ұйымдар өздерінің таза пайдасы 
есебінен жоғарыда айтылғандай резервтік капитал құрады. Бұл резервтік 
капиталдағы жинақталған сома алдын -  ала болжанбаған, төтенше 
жағдайлардан болатын шығындарды жабу үшін жұмсалады. Жалпы 
резервтік каиталдағы жинақталатын сомаларды жұмсау тәртібі 
акционерлік қоғамның жарғысында бекітіледі. Резервтік капталдың 
жұмсалуына байланысты азаюы келесі есепті кезең ішінде қоғамның 
жарғысында көрсетілген мөлшерге тең етіп қайта қалыптастыруды қажет 
етеді.

Резервтік капиталдың есебі 5400 «Резервтік капитал» бөлімшесінің 
мынадай пассивті шоттарында жүргізіледі: 5410, 5420, 5430, 5440.

Шаруашылық жүргізуші серіктестіктің (ЖШС, АҚ жэне басқалар) 
резервтік капиталы қүрылтайшылардың қүжаттарныда (жарғысында, 
қүрылтайшылардың күжаттарында) белгіленеді, сондай -  ақ белгіленген 
тэртіп бойынша мемлекеттік тіркеуден өтеді. Жыл сайын түскен таза 
табыстан аударып отыру акайионерлдердің жалпы жиналысында 
белгіленеді. Оның мөлшері жарияланған жарлық капиталының 15 % - нен 
кем болмауы керек.

Резервтік капиталдарды қалыптастырған кезде 5400 шоты дебеттеледі 
де, 5410 шоты кредиттеледі. 5460 «Баскадай резервтер» шоты заң 
тэртібімен көзделген ең төменгі мөлшерден тыс жасалған резервтік 
капиталдар есептеледі. Бұл шоттың дебеті мен кредиті бойынша шоттар 
корреспонденциасы 5410 шоттың корреспонденциасына ұқсас. Бүндай 
резервтер кәсіпорынның өз қалауы бойынша қалыптастырылады.

10.7. Студенттің білімін тексеруге арпалған сүрақтар

1. Жарғылық және резервтік капитал есебі
2. Есепті және өткен кезеңнің бөлінбеген пайдасы
3. Қарыздар бойынша міндеттемелер есебі
4. Бюджетке салықтар бойынша міндеттемелер есебі
5. Жабдықтаушылар мен мердігерлердің кысқа және ұзақ мерзімді 

кредиторлық қарыздарының есебі
6. Еңбекақының түрлері мен жүйесі және ұсталынатын үстамдар мен 

шегерімдер есебі
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Тақырып 11. Қ а р ж ы л ы қ  есептілікті д а й ы н д а у

11.1. Есептілік үйымдардың қаржылық және мүліктік жағдайын, 
қызмет нэтижелерін корсететін көрсеткіштер жүйесі регінде № 1

«Қаржылық есептілікгі табыс ету» Халықаралық қаржылық 
есептілік стандарты

Ішкі басқару мақсаттары үшін, сол сияқты сыртқы пайдаланушыларға 
беру үшін қажет, ұйымның каржылық есептілігін қалыптастыру есеп 
процесінің логикалық жалғасы болып саналады.

Қаржылық есептілік -  бұл есепті кезеңдегі ұйым жүмысының 
жағдайы мен нітижелерін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі: қызмет 
жағдайы мен нэтижелері туралы жиын мәліметтерді көрсететін есеп 
жазбаларының ерекше түрі. «Қаржылық есептілік» үғымының анықтамасы 
көп. Соның бірі, міне, мынадай: «.... типтік кесте формасында табыс 
етілген және анықтау нәтижесінде Бас кітап шоттары бойынша сальдо 
топтастырылған, есепті кезеңдегі оның қызметінің каржылық нэтижелері 
туралы, ұйымның каржылық жағдайы туралы ақпараттар жүйесі».

Қаржылық есептілік ақпараты, нарыктык процестің бүкіл 
қатысушылары оны бірдей түсіну үшін біртүрде болуы қажет. Батыс 
елдерінің, ең алдымен АҚШ-тың бухгалтерлік есеп тәжірибесінде белгілі 
бір форматта табыс ету мен оның біртүрде болуы туралы талап, 
компаниядан сыртқары есепке апынатын қаржылық акпаратқа ғана 
колданылады. Қаржылык есептілікті дайындау мен табыс етудің жалпы 
принциптері №1 «Қаржылық есептілікті табыс ету» Халықаралық 
қаржылық есептілік стандартында айқындалган.

Компанияның қаржылық жағдайындағы өзгерістер мен қызмет 
нәтижелері, қаржылық жағдайы туралы сенімді ақпарат табыс ету, 
қаржылық есептіліктің мақсаты болып саналады. Бұл ақпарат 
экономикалық шешімдер кабылдау үшін оны пайдаланушыларға қажет. 
Мұнан өзге, қаржылық есептілік басқару тиімділігін және тапсырылған 
іске басшылардың жауапкершілік дәрежесін бағалауға арналған.

Ұйымньщ қаржылық есептілігіне мыналар кіреді:
• бухгалтерлік баланс (№1 үлгі);
• кірістер мен шығыстар туралы есеп (№2 үлгі);
• ақша қозғалысы туралы есеп (№3 үлгі);
• меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп (№4 үлгі);
• үйымның есеп саясаты және түсіндірме хат туралы ақпарат. 

(№5 үлгі).
Егер ұйым өзінің қаржылық жағдайы мен өзі бетпе-бет келген негізгі 

белгісіздіктерді және ұйым қызметінің қаржылық нәтижелерінің негізгі 
мінездемелерін сипаттап, түсіндіре отырып, басшылықтың қаржылық
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шолулары түрінде қосымша акпарат табыс ететін болса, қаржылық 
ссептілік барынша толык болады.

Аталған есептілік жеткізушілердің, сатып алушылардың, сондай-ак 
министрліктердің, ведомстволардың, көпшілік қауымның қызығушылығын 
туғызады. Қаржылык есептілік инвестициялық саясатты эзірлеуге, 
иесиелер беру бойынша шешімдер қабылдауға, кәсіпорынның болашақ 
ақша ағындарын бағалауға, кәсіпорынның ресурстары мен 
міндеттемелерін жэне оның басшылық органдарының қызметін бағалауға 
кажет ақпаратты қамтиды.

Қаржылық есептілік қаржылық талдау үшін экономикалык 
ақпараттардың негізгі көзі болып саналады. Бұл эрқашанда маңызды жэне 
әкімшілік-әміршілдік жүйеден нарықтық қатынастарға өту кезінде әсіресе 
маңызды. Шаруашылық субьектісі қызметінің табысты болуы басшылық 
деңгейіне, олар қабылдайтын шешімдердің нақтылығына, обьективтілігіне, 
жеделдігіне жэне ғылыми негізділігіне қатысты болады. Тек мүқият және 
терең талдау негізінде ғана кәсіпорынның кызметін обьективті бағалап, 
кәсіпорынның қаржылық түрақтылығын сауықтыру және нығайту, оның 
іскерлік белсенділігін арттыру бойынша басқару шешімдерін қабылдау 
үшін нақты ұсыныстар эзірлеуге болады.

Есептілікті пайдаланушыларды: сыртқы жэне ішкі екі топқа бөлуге 
болады. Сыртқы пайдаланушылар барынша көп, оларға мыналар жатады:

• меншік иелері (қатысушылар, акционерлер) немесе өкілетті 
органдар; жоғары түрған органдар; инвесторлар; кредиторлар; үкімет жэне 
үкіметтік мекемелер; салық және қаржы органдары; мемлекеттік 
статистика органдары; банктер; клиенттер және көпшілік қауым.

Компанияның қаржылық есептілігі -  бұл есепті кезеңдегі 
компанияның шаруашылык-қаржылык қызметі туралы ішкі және сыртқы 
пайдаланушыларға қажет негізгі және қажетті ақпарат табыс ететін 
бірқатар белгіленген үлгілер (формалар). Онда осы айтылғандармен қатар 
компания басшылығы қызметінің нәтижелері немесе оларға сеніп 
тапсырылған ресурстар үшін басшылықтың жауапкершілігі көрініс табады.

11.2 Бухгалтерлік балансты табыс ету
Нарыктық экономикада Бухгалтерлік баланс оны пайдаланушылар 

үшін негізгі ақпарат көзі болып табылады. Мәселен, ұйым балансы меншік 
иелерін, менеджерлерді жэне баскарумен байланысты өзге де түлғалардан 
белгілі бір күндегі шаруашылык субьектісінің мүлік жағдайымен 
таныстырады. Олар баланстан меншік иелері неге иелік ететінін, яғни 
ұйым иелік етуі тиіс материалдық және ақша қаражаттарының қоры 
сандық және сапалық арақатынасы қалай екенін біледі.

Баланс бойынша, үйым таяудағы уақыттарда үшінші тұлғалар -  
акционерлер, инвесторлар, кредиторлар, сатып алушылар, сатушылар жэне 
т.б. алдындағы өз міндеттемелерін орындай алмайтынын немесе оны
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қаржылық қиындықтар күтіп тұрганын немесе күтіп тұрмағанын анықтаіі 
алады.

Одан ары, баланс бойынша, сол арқылы басшылардың таза кіріі 
түрінде көрсетілетін өзгерісіне сеніп тапсырылған материалдық және ақиіл 
ресурстарын сақтап, оны көбейту қабілеті туралы пайымдауға болатын 
меншікті капиталды өрістету түріндегі ұйым жұмысының түпкі қаржылык 
нәтижесі айқындалады.

Баланс мәліметтері кезіндегі ұйымның жедел қаржылық жоспарларі.і 
кұрылып, алынган кірістерге сәйкес ақша ағындарының козғалысыпа 
бақылау жүзеге асырылады.

Бухгалтерлік баланс мәліметтерін сондай-ақ салық қызметі 
органдары, несие мекемелері, мемлекеттік басқару органдары кеңінен 
пайдаланады, өйткені, аталған шаруашылық субьектісінің мүліктік 
катынастарының жиынтығын көрсете отырып, жекелеген ұйымдардың 
баланстары казіргі экономикалық өмірдің ерекшеліктерін зерттеу үшін бай 
материал береді. Осы замангы шаруашылық саясатының бірқатар күрделі 
проблемаларын балансқа мүқият талдау жасаусыз шешу мүмкін емес.

Барлық қажетті есеп жұмыстарының (рәсімдерінің) жиынтығы 
Бухгалтерлік балансты жасау техникасы болып түсіндіріледі. Бұл 
рәсімдерге дайындық жүмыстары, мысапы, түгендеу, жекелеген есепті 
кезеңдер арасындағы жекелеген баптардың (кірістер мен шығыстардың 
аражігін ажырату, мүлік құнының есептен шыгарылуын (өтелуін) көрсету, 
тиісті регистрлердің жиындарын шығару жэне шоттарды жабу т.б. кіреді. 
Тиісті қүжаттармен расталған есеп жазбалары бухгалтерлік балансты 
жасау негізі болып саналады.

Бухгалтерлік баланста ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді активтердің, 
меншікті капиталдың, ұзак мерзімді жэне қысқа мерзімді міндеттемелердің 
жиын сомалары ашылып көрсетілуі тиіс.

Активтер, міндеттемелер, меншікті капитал, олардың өзара 
байланысын корсету және пайдаланушының маңызды шағын бөлімдерге 
назарын аудару үшін баланс күрылымында бөліп көрсетілген.

Актив: - ол коммерциялық мақсаттар үшін немесе қысқа мерзім 
аралығында ұсталса жэне оны жиырма ай ішінде өткізу болжанса;

- ол ақша қаражаттары түрінде немесе олардың эквиваленттері активті 
болып саналса, қысқа мерзімді ретінде жіктеледі.

Барлық өзге активтер, негізінен, ұзак мерзімді ретінде жіктеледі.
Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты «корлар» үшін ерекшелікті 

карастырады және 12 ай ішінде оларды өткізу тіпті күтілмеген кездің 
өзінде, олар бухгалтерлік баланста бэрібір де «қысқа мерзімді» активтер 
ретінде жіктеледі.

Бухгалтерлік баланс каржылық есептілікті пайдаланушыларға:
• рентабелділік деңгейін есептеуге;
• үйым активтерінің қүрылымын бағалауға;
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• өтімділікті және қаржылық тұрақтылықты бағалауға мүмкіндік
(ісреді.

Ақша қаражаттарының алдағы козғалысын және тэуекелдерді бағалау 
уімін, бухгалтерлік балансқа талдау жасалып, ұйымның өтімділігі мен 
Каржылық тұрақтылыгы айқындалуы тиіс.

Бухгалтерлік баланс үлгісі (формасы), барлық меншік 
нысандарындағы ұйымдар ұшін бухгалтерлік баланстың типтік үлгісі 
(формасы) ретінде 2005 жылдың 22 желтоқсанындағы №427 ҚР қаржы 
Министрінің Бүйрығымен бекітілген.

Қүрылымы бойынша, баланс өтімділіктің азаю дәрежесі бойынша 
баптарды қамтиды, сондықтан да баланстың активіндегі және пассивіндегі 
бөлімдер қысқа мерзімді активтер мен пассивтерден басталады.

11.3. Кірістер мен шығыстар туралы есепті табыс ету

Кірістер мен шығыстар туралы есеп -  бұл есепті кезеңдегі ұйым 
қызметінің табыстылығын өлшейтін есеп. Іскерлік жэне инвестициялық 
шеңберлерде ол ұйымдардың рентабелдігін, инвестициялык 
қүндылықтарын, несие қабілеттілігін анықтау үшін пайдаланылады. Ол 
инвесторларға және кредиторларға, соның көмегімен олар алдағы ақша 
ағындарының көлемін болжауы мүмкін ақпарат береді.

Бұл есеп қаржылық есептілікті пайдаланушыларға болашақтағы ақша 
каражатының қозғалысын бірнеше әртүрлі тәсілдерімен болжауға 
мүмкіндік береді.

Кірістер мен шығыстар, кірістер мен шығыстар туралы Есепте, 
өнімдерді өткізу мен кызметтер көрсетуден түскен кірістер мен 
шығыстарды, каржыландырудан жэне өзге де қызметтен алған кірістер мен 
шығыстарды анықтауға болатындай етіп топтастырылады. Бұл ретте таза 
кіріс (задал) түжырымдамасы, кез келген кірістер мен шығыстардың 
әдеттегі қызметке жататындығына сендіруге негізделген, өйткені олар, істі 
белгілі бір саяси, экономикалық жэне географиялық жағдайларда 
жүргізуші үйым кездескен тэуекелдерді көрсетеді.

Әдеттегі қызметтен біржақты түрде ерекшеленетін окигалар мен 
мәмілелер төтенше жағдайлар болып есептеледі. Төтенше жағдайлар 
белгілерінің бірі -  негізінен, олардың сирек, қайталанбас сипаты болып 
саналады. Бірақ та, барлык сирек болатын оқиғаны төтенше жағдайларга 
жатқызу міндетті емес. Мысалы, еншілес серіктестікті сату көпшілік 
ұйымдар үшін жиі оқиға болып саналмайды, бірақ та ол әдеттегі қызмет 
оқиғасы ретінде қарастырылады. Төтенше жағдайлардың неғұрлым кең 
таралған мысалдары -  жер сілкіну, меншікті экспропорциялау және т.б.

Сонымен бірге, төтенше жағдайларға тіпті табиғи жэне саяси 
катастрофаларды жатқызу, үйымдар үшін әдеттегі қызмет болып
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саналатынына-саналмайтынына қатысты болады. Мысалы, сейсмикалык 
қауіпті ауданға орналасқан ұйымдар үшін жер сілкінуінен болған залалдар, 
әдеттегі қызметтен болған нәтижелерге жатқызылуы тиіс, өйткені осындай 
шығындардың болу тэуекелі -  аталған географиялық аймақта бизнес 
жүргізудің әдеттегі тәуекелі (қауіп-қатері) болып саналады.

Әдеттегі қызмет шеңберінде кейбір кірістер мен шығыстарды оқшау 
түрде ашып көрсету талап етіледі. Бұған деген қажеттілік, өзінің сипат[.і 
немесе мөлшері бойынша, олар туралы мәлімет есепті кезеңдегі ұйым 
қызметінің нәтижелерін түсіндіру үшін маңызды болған кезде туындайды. 
Мысал үшін, негізгі қызметтен алған (дайын өнімдерді, жұмыстарды, 
қызметтерді өткізу) кіріс (залал) пен негізгі емес қызметтен алған (негізгі 
қүралдарды, материалдық емес активтерді өткізуден бағамдагы 
айырмашылықтан жэне т.б.) алған кіріс (залал) бөлек табыс етіледі.

Кірістер мен шығыстар туралы Есепке мына баптар кіруі тиіс:
1) өнімдерді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алған 

кіріс. Осы бап бойынша, дайын өнімдерді өткізуден алған кіріс.
2) өткізілген өнімдердің (тауарлардың, жүмыстардың, кызметтердің)

өзіндік қүны. Өткізілген өнімдердің (жұмыстардың, көрсетілген 
қызметтердің) өзіндік құнына, өнімдер (тауарлар, жүмыстар, қызметтер 
көрсету) өндірумен тікелей байланысты, олардың экономикалық 
мазмұнына сәйкес келесі элементтерге: материалдық шығындарға,
еңбекақы төлеу шығындарына, сақтандыру жарналарына, негізгі 
кұралдардың тозуына, өзге де шығындарға топтастырылатын нақты 
шығындар кіреді;

3) жалпы пайда. Жалпы пайда өнімдерді (тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін кызметтерді) өткізуден алган қаржылық нэтижені білдіреді 
жэне өнімдерді (жүмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алған 
кіріс пен өткізілген өнімдердің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілген 
қызметтердің) өзіндік құны арасындағы айырма ретінде аныкталады;

4) қаржыландыру шығыстары. Оған әкімшілік шығыстары, өткізу 
шығыстары, пайыздар төлеу шығыстары жатады. Қаржыландыру 
шыгыстары -  бүл өнімдердің (тауарлардың, жүмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) өндірістік өзіндік құнына кірмейтін шығыстар;

5) қаржыландырудан алған кіріс ұзақ мерзімді активтерді беру, 
биржада айналым жасайтын бағалы қағаздарды қайта бағалау және т.б. 
осындай кірістердің мысалы болып саналады;

6) әдеттегі қызметтен салық салғанга дейін алған пайда (залал). 
Аталған көрсеткіштер әдеттегі қызметтен салық салғанға дейін алған 
сапьдоланған каржылык нәтижені (кіріс, залал) көрсетеді.

7) Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар. Осы бап 
бойынша, салық заңнамасымен айқындалатын табыс салығының сомасы 
көрсетіледі;
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8) Барлық пайда (задал). Аталған көрсеткіш, заңды тұлга есепті 
ксзенде алған сальдоланған нәтижені (таза кірісті) (залалды) көрсетеді.

Кірістер мен шығыстар туралы Есептің үлгісі (формасы) мынадай 
түрде (нақты мәліметтер) көрінеді.

¥йым кызметінің эртүрлі өзіндік ерекшеліктерінің әсері, операциялар 
мен оқиғалар тұрақтылығы, тэуекелі жэне алдын ала болжап білуге 
болатындығы бойынша ерекшеленеді, ал кызмет нәтижелерінің 
ілементтерін ашып көрсету қол жеткен нәтижелерді түсінуге жэне алдағы 
нәтижелерді бағалауға көмектеседі.

Кірістер мен шығыстар туралы есепке косымша баптар енгізіледі, ал 
баптардың атауы мен орналасу тәртібі, қажет болған жағдайда қызмет 
иәтижелерін түсіндіру үшін өзгертіледі.

¥йым кірістер мен шығыстар туралы есепте немесе түсіндірме хатта 
кірістер мен шығыстардың талдауын табыс етуі тиіс.

¥йым кірісгер мен шығыстар туралы есепте немесе түсіндірме хатта, 
хабарланған немесе кезең ішінде үсынылған, қаржылық есептілікпен 
камтылған, акцияға дивидендтер сомасы ашып көрсетілуі тиіс.

Халықаралық қаржылык есептілік стандартына сәйкес, үйымдар 
кірістер мен шығыстар туралы есепте немесе оған қосымшалар мен 
ескертпелерде шығыстар талдауын немесе кәсіпорын шеңберіндегі 
олардың функцияларын коса табыс етуі тиіс.

Талдаудың бірінші әдісі шығындар сипаты әдісі болып аталады. 
Шығыстар олардың сипатына сэйкес (мысалы, тозуы және амортизациясы, 
материалдар сатып алу, көлік шығыстары, еңбекақы, жарнама шығындары) 
есепте біріктіріледі және үйым ішінде әртүрлі функционалдык бағыттар 
арасында қайта бөлінбейді. Бұл әдіс, функционалдық жіктеулерге сәйкес 
операциялық шығыстарды бөлу талап етілмейтін көптеген шағын 
кәсіпорындарда қолдануға оңай.

Шығындар сипаты эдісінің көмегімен жіктеу мысалы мынадай түрде 
көрінеді.

Кесте 19. Шығындар сипатты эдісінің көмегімен жіктеу (мың тенге)

Өткізуден алған кіріс 7 468 037
Өзге де кіріс 57 070
Дайын өнім қорларындағы жэне аяқгалмаған өндірістегі өзгеріс 0
Пайдаланылған шикізат жэне шығыс материалдары 3 309 645
Еңбекақы 4 012 434
Тозу жэне амортизация шығыстары 935 692
Өзге де шыгыстар 464 519
Барлык шыгыстар
Кезеңдегі пайда (залал) 77 472
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Кезең ішіндегі дайын өнімдердегі және аяқталмаған өндірістсі і 
өзгеріс, өндірістің қорлар деңгейін ұлғайтқанын немесе өндірудт 
сауданың (сатудан) асып кетуі қорлар деңгейін айтқанын көрсетуі і 
шақырылған өндірістік шығыстарға тузетулер енгізуді білдіреді. Кейбір 
жағдайларда кезең ішіндегі дайын өнімдердің жэне аяқталмаған өндірістің 
ұлғаюы жоғарыда келтірілген талдаудағы тікелей түрде түсім арқылі.і 
көрінеді. Сонымен бірге пайдаланылған тәсіл, осындай сомалардың кірісті 
білдіретініне күмәнденбеу қажет.

Талдаудың екінші әдісі шығындар функциясы немесе «өткізілгеи 
өнімдердің өзіндік қүны» әдісі деп аталады және шығыстар өткізілгеп 
өнімдердің өзіндік құнының бір бөлігі, бөлу немесе әкімшілік қызмет 
ретінде олардың функциясына сэйкес жіктеледі. Мүндай түсінік 
пайдаланушыларға олардың сипаты бойынша шығыстарды жіктеуге 
Караганда, неғүрлым орынды ақпарат береді, бірақ та функциялар 
бойынша шығындарды бөлу даулы болуы мүмкін. Шығындарды 
функциялар әдісінің көмегімен жіктеу мысалы мынадай түрде көрінеді.

Кесте 20. Шығындарды функциялар әдісінің көмегімен жіктеу

Өткізуден алған кіріс 74 680 331
Өткізілген өнімдердің өзіндік құны 68 427 301
Жалпы пайда (запал)
Өзге кірістер 57 070
Өткізу шыгыстары 10 835 680
Әкімшілік шыстары 0
Өзге шығыстар 464 519
Кезеңдегі пайда (задал) 77 472

Бүл ретте, шығыстарды функциялар бойынша жіктейтін ұйымдар 
шығыстардың сипаты туралы қосымша ақпаратты ашып көрсетуі тиіс.

Өткізілген өнімдердің өзіндік қүны әдісі мен шығындар сипаты әдісі 
арасындағы талдау әдісін таңдау тарихи, сол сияқты салалық факторлар 
және үйымның өзіндік ерекшелігіне катысты болады.

11.4. Ақша қозгалысы туралы есеп

Акша қозғалысы туралы есеп ақша қаражаттарының түсуі жэне 
пайдалануы туралы акпаратты және есепті кезеңдегі олардың 
эквиваленттері туралы ақпаратты камтиды. Барлық кампаниялар №7 
«Ақша қаражаттарының козғапысы туралы» Хапықаралық каржылық 
есептілік стандартына сәйкес оны дайындауға және табыс етуге міндетті.

Оны каржылық есептіліктің өзге формаларымен бірге пайдаланған 
кезде ақша қозғалысы туралы есеп өзгеруші жағдайлар мен мүмкіндіктерге
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осйімделу үшін пайдаланушыларға, компанияның таза активтеріндегі, 
ішың қаржылық құрылымындағы (өтімділік пен төлем қабілеттілікті коса 
ііиганда) өзгерістерді және акша қаражаттары төлемдері мен оның көлемі 
мен түсу мерзімдеріне эсер ету қабілетін бағалау туралы ақпарат береді. 
Лкша қозғалысы туралы ақпарат акша қаражаты мен оның эквиваленттерін 
гоптаудағы компанияның қабілетін бағалау кезінде пайдалы болып 
саналады және әртүрлі компаниялардың болашақтағы түсімдері мен ақша 
каражаттары төлемдерінің дисконтталған қүнын бағалау жэне салыстыру 
үшін пайдаланушыларға үлгілер әзірлеуге мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ 
ісомпанияның операциялык көрсеткіштері туралы есептіліктің 
салыстырушылығын арттырады, өйткені бүл бірдей операциялар мен 
оқиғалар үшін әртүрлі есеп эдістерін колдану әсерін жояды.

Ұйымның ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ақпарат үйымның 
акша қаражаттарын табу кабілетін бағалау үшін, сондай-ақ ұйымның қолда 
бар каражаттарды пайдалану кабілеттілігін бағалау үшін каржылық 
есептілікті пайдаланушыларға негіз береді. Мүнан өзге, аталған есеп таза 
кіріс пен оны алумен байланысты ақша түсімдері арасындағы 
айырмашылық себептерін түсінуге көмектесуі тиіс. Ең соңында, қаржылық 
есептілікті пайдаланушылар ұйымның қаржылық жағдайына 
инвестициялық жэне қаржылық операциялардың тигізетін әсерлерін 
бағалауы тиіс.

Кәсіпорынның бүкіл шаруашылық қызметі ақша қозгалысы туралы 
есептілікті табыс ету мақсаты үшін төмендегідей үш топқа бөлінуі тиіс:

1) операциялық қызмет -  бүл ұйым сол үшін кұрылған жэне көпшілік 
жагдайда негізгі кіріс әкелетін қызмет.

2) инвестициялық қызмет — бұл ұзақ мерзімді активтерді және өзге 
инвестицияларды сатып алумен жэне оның кетуімен байланысты қызмет.

3) қаржылық қызмет -  бүл ұйымның заем қаражаты мен меншікті 
капитал көлемі мен құрамының өзгеруінен көрінетін қызмет.

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп мынадай құрылымға ие:
Ақша қаражаты: операциялық қызметтен алынған; инвестициялық 

қызметтен алынған; қаржылық қызметтен алынған.
Акша қаражатының өзгеруі. Жыл басындағы ақша қаражаты; Жыл 

соңындағы акша қаражаты.
Операциялык, инвестициялық және каржылық қызметтен алған ақша 

қаражаттарының қозғалысын көрсететін бөлімдердің эрбірі, нақты ақша 
ағындарын көрсете отырып, барынша толық ашылып көрсетіледі. Ақша 
қаражаттарының шоттары бойынша кіретін жэне шығатын сальдо туралы 
ақпарат салыстырылып тексеру үшін келтіріледі. Акша козғалысы туралы 
есеп дұрыс қүрылған жағдайда мынадай тепе-теңдік сақталады:

Жыл басындағы ақша каражаты + немесе Акша қаражатының өзгеруі 
= жыл соңындағы акша каражаты, мүнда:

141



Ақша қаражатының өзгеруі = операциялық қызметтен алған ақш.і 
ажаты + немесе инвестициялық қызметтен апған ақша қаражаты I 
іесе -  қаржылық қызметтен алған акша қаражаты.

Ақша қозғалысын ашу үшін: тікелей және жанама екі әдіс 
данылуы мүмкін. Инвестициялық және каржылық қызметтен алғаи 
іа қаражаттарының қозғалысы тікелей әдісті қолдану арқылы ғапп 
зілады.

Тікелей эдіс ақша түсімдері мен төлемдерінің негізгі түрлерін ашыи 
сетуді білдіреді. Бүл эдіс эрбір ақша операцияларын және ол қызметтің

түріне жататынын зерттеуге негізделген. Операциялық қызметтен 
ан ақша қаражаттарының қозғалысын тікелей эдіс арқылы ашым 
сету кезінде, олардың тікелей түсуімен және кетуімен байланысты 
m қаражаттарының қозғалысына эсер еткен операциялар, сондай-ақ 
іа операциялары ашып көрсетіледі. Егер, экономикалық мазмүны 
ынша бірыңғай операциялар бірнешеу болса, онда олар жинақталып, 
лте бір жолда көрсетіледі.

Тікелей әдісті қолдана отырып жасалган ақша қаражатының 
ғалысы турапы есеп, көпшілік пайдаланушылар үшін түсінікті жэне 
р оны неғүрлым оңай қабылдайды. Бірақ та ол ақша қаражатының 
ғалысы нэтижесінде болған есепті кезеңдегі таза кірістен (залалдан) 
шіелік себептерін көрсетпейді. Бұл үшін жанама әдісті қолдану қажет 
ады.

Жанама әдіс ағымдағы активтер мен міндеттемелердің өзгеруіне, 
іалай емес операцияларға, сондай-ақ алдағы кезеңмен салыстыра 
рып, инвестициялық жэне қаржылық қызмет нәтижесі болып 
алатын кірістер мен залалдарға таза кіріске түзетулер енгізуді білдіреді.

Тікелей әдістен өзгешелігі жанама эдіс кезінде ақша түсімдері мен 
емдер категорияларға бөлінбейді. Бүл эдіс бухгалтерлік баланстағы 
іе кірістер мен шығыстар есебіндегі ақпараттарға негізделген.

Тікелей эдіс арқылы жасалған акша қаражаттарының қозғалысы 
алы есеп: операциялық қызметтен алған ақша қаражаттарының 
галысы, инвестициялық қызметтен алған ақша қаражаттарының 
алысын және бекітілген баптар бойынша қаржылық қызметтен алған 

іа қаражаттарының қозғалысын көрсетеді.
Акша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп субьекті басшылығы 

н, сол сияқты сыртқы пайдаланушылар — инвесторлар, кредиторлар 
н қажет. Кәсіпорынның ақша қаражатының козғалысы туралы акпарат, 
«ылық есептілікті пайдаланушыларға ақша каражаттарын жэне 
эдың эквиваленттерін тартудағы кәсіпорынның қабілетін бағалау үшін 
t болып саналатындықтан пайдалы болып есептеледі.
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11.5. Түсіндірме хат және есеп саясаты

Есеп саясатының негізгі ережесі мен түсіндірме хат қаржылық 
есептіліктің міндетті компоненттерінің бірі болып саналады. №1 
Халықаралық қаржылық есептілік стандартына сйкес қаржылық 
есептілікті түсіндіруге, кірістер мен шығыстар туралы баланста, есепте 
және ақша қозғалысы туралы есепте келтірілген сомаларға барынша толық 
талдау немесе баяндау түрінде берілген сипаттама, сондай-ақ 
пайдаланушыларға пайдалы қосымша ақпараттар кіреді.

Қаржылық есептілікте түсіндірме хат:
•Маңызды операциялар мен оқиғалар үшін таңдап алынған және 

қолданылатын нақты есеп саясаты мен есептілікті дайындау негізі туралы 
ақпарат беруі;

• Қаржылық есептіліктіц өзінде берілмеген, Стандарт талап ететін 
ақпаратты ашып көрсетуі;

• Қаржылық есептіліктің өзінде табыс етілмеген, бірақ та сенімді болу 
үшін қажет, қосымша ақпаратты қамтамасыз етуі тиіс.

Түсіндірме хат ретті түрде табыс етілуі тиіс. Баланстагы, шығыстар 
мен кірістер туралы Есептегі жэне ақша қозгалысы туралы Есептегі әрбір 
бап бойынша ескертпелердегі кез келген оған жататын ақпаратқа екі 
жақтан сілтемелер жасалуы тиіс.

¥йым түсіндірме хатта мынадай ақпараттарды:
1) жарғылық капиталдың әрбір сыныбы үшін:

• шығаруға хабарланган акциялар санын;
• орналастырылған және толық төленген акциялардың, сондай- 

ақ орналастырылған, бірақ толык төленбеген акциялардың санын;
• акциялардың номиналды құнын;
• жылдың басы мен соңындағы айналыстағы акциялар санын 

салыстыруды;
• акциялардың тиісті сыныбымен (түрі мен категориялары) 

байланысты қүкыктарды, артықшылықтар мен шектеулерді, оның ішінде 
акциялар кұнын өтеу жэне дивидендтерді бөлуге шектеулерді;

• оның еншілес жэне кауымдастыққа біріккен ұйымдарына 
жататын ұйымдардың капиталын және акцияларын алу;

• талаптар мен сомаларды коса алганда, опцион немесе сату 
шарттары бойынша шығару үшін резерв жасалған акцияларды ашып 
көрсетуі тиіс.

2) меншікті капитал шеңберінде эмиссиялық кіріс пен резервтік 
капиталдың сипаты мен мақсаттарына сипаттама;

3) дивидендтер ұсынылып, бірақ төлеуге ресми түрде бекітілмеген 
кездегі міндеттемелерге қосылған немесе қосылмаған) сома;

4) артықшылық берілген акциялар бойынша кез келген төленбеген 
дивидендтер сомасы ашып көрсетілуі кажет.
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Акционерлік қоғам болып саналмайтын ұйымдар, меншіки 
капиталдың әрбір категориясы бойынша кезең ішіндегі өзгерістерді 
<өрсете отырып, жоғарыда талап етілгенге ұқсас ақпаратты жот 
<апиталдағы эрбір категориямен байланысты құқықтарды, артықшылықіаі 
иен шектеулерді ашып көрсетуі тиіс.

Есеп саясаты — қаржылық есептілікті дайындау және табыс ету үшіи 
шмпания қабылдаған нақты принциптер, негіздер, шарттар, ережелер мои 
гэжірибе.

¥йым басшылығы, есеп саясатын бүкіл каржылық есептілік. 
цэлданылатын әрбір Халықаралық қаржылық есептілік стандартыныи 
гүкіл талаптарына сэйкес келетіндей етіп таңдауы және қолдануы тиіс.

Компания оны табыс ету кезінде қарайтын есеп саясатына мынапар 
сіреді: түсімді тану; еншілес және қауымдастыққа кірген компанияларды 
;оса алғанда, мэлімет принциптері; компаниялар бірлестігі; бірлескеи 
;ызмет; материалдық емес активтерді тану жэне оның амортизациясы; 
аймдар жэне өзге де шығындар бойынша шығындарды капиталдандыру; 
/іердігерлік шарттар; инвестициялық меншік; қаржы құралдары жәнс 
інвестициялар; жалгерлік; зерттеу және эзірлеу шығындары; корлар; 
алықтар; оның ішінде кейінге қалдырылған салықтар; резервтер; 
ейнетақымен қамтамасыз ету шығындары; шетел валютасын қайта санау 
оне хеджирлеу; шаруашылык жэне географиялық сегменттерді және 
егменттер арасындағы шығындарды бөлу үшін негізін анықтау; ақша 
;аражаттары мен олардың эквиваленттерін анықтау; инфляция есебі; 
кімет субсидиялары.

Халықаралық қаржылык есептілік стандарты, қосымшаларда 
қгіараттарды табыс етудің:

• бухгалтерлік есеп стандартына сәйкестік турапы өтініш;
• шаруашылық өмірінің негізгі факторларына қатысты есеп

аясаты;
• негізгі есептердің, баптардың шифрын шешу жэне талдау;
• шартты, міндеттемелерді және өзге қаржылық және қаржылық 

мес ақпаратты қоса алғанда, қосымша деректер сияқты жалгастығын 
сынады.

11.6. Студенттің білімін тексеруге арналған сүрақтар

1. Қаржылық есептілікті ұсыну тэртібі мен мерзімі
2. Қаржылық нәтижелер есебі
3. Қаржылық есеп берудің маңызы мен мінездемесі
4. Қаржылық есеп берудің және толтыру қағидалары қүрамы мен 

азмұны
5. Түсініктеме жазбалар мен есеп саясатындағы өзгерістерді ашып 

зрсету
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