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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастардың серпінді дамуы 

жағдайында жоғары білікті мамандарды даярлау саласындағы 

қолданыстағы бухгалтерлік есеп жүйесін және міндеттерді айтарлықтай 

түзету қажеттілігі туындайды. 

Ұйымның капиталын, активтерін, міндеттемелерін, кірістері мен 

шығыстарын тиімді басқару үшін кәсіпорынның қаржы-шаруашылық 

қызметін жүргізу бойынша сауатты шешім қабылдауға қабілетті мамандар 

қажет. 

Практикум экономикалық емес мамандықтарға арналған және қонақ үй 

бизнесі мен қоғамдық тамақтану кәсіпорындарында бухгалтерлік есеп және 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру негіздері бойынша материалдарды 

қамтиды. 

Оқу материалы бухгалтерлік есеп тақырыптары бойынша орналасқан 

және әр тақырып бойынша жеке есептерден тұрады. Тест түрінде 

ұсынылған және бухгалтерлік есепті жүргізудің базалық санаттары мен 

ережелерін, сондай-ақ оның ұғымдық аппаратын меңгеруге бағытталған 

міндеттер бар, өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар ұсынылды. 

Практикумдағы есептерді шешу үшін 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 

Қазақстан Республикасында қолданысқа енгізілген бухгалтерлік есеп 

шоттарының үлгі жоспарының өзгертілген редакциясын ескере отырып, 

бухгалтерлік жазбалар келтірілген 

Практикумы 6В11102 - "Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі" 

мамандығы бойынша оқитын оқытушылар мен бакалавр - студенттерге 

қазақ тілінде "мейрамхана және мейманхана бизнесіндегі бухгалтерлік есеп 

және аудит" пәнінің оқу курсын оқыған кезде көмек ретінде жасалған. 
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1 БӨЛІМ. ЕСЕПТЕР 

 

Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспары. 

1-міндет 

Субъектінің активтері, оның міндеттемелері және осы активтер 

есебінен алынған капитал туралы мынадай деректер бар: 

 

Негізгі құралдар 17 000, 0 мың тенге 

Материалдық емес активтер 89, 0 мың тенге 

Құрылтайшылардың жарналары (меншікті 

капитал) 

1 100, 0 мың тенге 

Жылжымайтын мүлікке инвестициялар 5 8000, 0 мың тенге 

Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 15 000, 0 мың тенге 

Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 568, 0 мың тенге 

Кассадағы ақша қаражаты 782, 0 мың тенге 

Кәсіпорынның бөлінбеген пайдасы 7003, 0 мың тенге 

 

Тапсырма: 

Шоттардың топтарын және оларды көрсеткіштердің өтімділік 

принципі бойынша жіктеуді анықтаңыз және кестеге жазыңыз 

 

Активтер Пассивтер 

Шоттар 

тобы 

Шоттар 

атауы 

Сомасы 

(мың тг) 

Шоттар 

тобы 

Шоттар 

атауы 

Сомасы 

(мың тг) 

      

      

      

      

      

      

 Барлығы   Барлығы  

 

Ақша қаражатының бухгалтерлік есебі 

2-есеп 

Тапсырма: 

1. Жазу хат-хабарлар шоттарының көрсету бойынша бухгалтерлік 

есепте келесі шаруашылық операцияларын егер қажет қосымша сымдар, - 

жазу): 
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№ 

п/п 
Шаруашылық операцияның мазмұны 

Сомасы 

(тенге) 

1 Басқа ұйымдарға берілген қарыздарды өтеу есебіне 

кассаға теңгемен ақша түсті 

25 000 

2 Кассадағы валюта қаражатының қалдығына қайта 

бағалау жүргізу кезінде бағамдық айырмадан кіріс 

анықталды 

450 

3 Берілген қызметкерге кассадан аванс по заработной 

плате 

5 000 

4 Сатылған өнім үшін сатып алушыдан ағымдағы банктік 

шотқа ақша қаражаты түсті 

124 000 

5 Кассадан ағымдағы банктік шотқа сатудан (тауарлар, 

өнімдер, жұмыстар, қызметтер және т. б.) түскен түсім 

есебінен шотты толықтыру үшін ақша түсті.) 

100 000 

6 Кассадағы валюталық ақша қаражатының қалдықтарын 

қайта бағалау кезінде теріс бағамдық айырмашылық 

бар 

270 

7 Ағымдағы банктік шоттан төленген операциялық 

жалдау бойынша жалдау төлемдері 

45 000 

8 Қызметкерлерге есеп беруге кассадан берілді 16 000 

9 Кассаға пайдаланылмаған есеп айырысу сомасының 

қалдығы тапсырылды 

275 

10 Кассаға ұлттық валютада құрылтайшы бойынша 

жарғылық капиталға салым есебіне ақша түсті 

50 000 

11 Кассадан қызметкерге пайызсыз қысқа мерзімді қарыз 

берілді 

150 000 

 

3-есеп 

Банктік қызмет көрсету шартында ағымдағы банктік шоттағы 70 000 

теңге сомасындағы ақшалай қаражаттың ең аз, өзгермейтін қалдығы 

қарастырылған. Клиенттің жеке шоты бойынша банктің үзіндісі бойынша 

есепті кезеңнің аяғындағы ағымдағы банктік шоттағы ақша қалдығы 1 250 

000 теңгені құрайды. 

Тапсырма: 

Қалай бухгалтерлік баланста бұл есепті кезеңнің соңындағы қалдық 

(жазу №№ шоттар, олардың атауын және сомасын есепті кезең соңындағы 

сальдо)? 

 

Дебиторлық берешектің бухгалтерлік есебі 

 

4-есеп 

Компания төмендегі кестеде ұсынылған төлем мерзімі бойынша алуға 

арналған шоттарға талдау жүргізді: 
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Сатып 

алушы 

төлеуге 

берілетін 

шоттар 

бойынша 

төлеу 

мерзімі 

келген 

жоқ 

мерзімі 

1-ден 30 

күнге 

дейін 

мерзімі 

31-ден 

60 

күнге 

дейін 

мерзімі 

61-ден 

90 

күнге 

дейін 

мерзімі 

90 

күннен 

астам 

мерзімі 

"ВВВ" 

ЖШС 

10000     10000 

"ХХ" 

ЖШС 

7000     7000 

ЖК 

Иванов А. 

И. 

4500     4500 

Басқалар 858 500 586 500 132 200 89 300 35 500 32 000 

Барлығы 880 000 586 500 132 200 89 300 40 000 10 500 

% 

сомн.қарыз 

х 2,0% 4,0% 20,0% 30,0% 50,0% 

 

"Күмәнді талаптар бойынша Резерв" шотындағы ағымдағы дебеттік 

сальдо 2 100 теңгені құрайды. 

Тапсырма: 

1. Күмәнді қарыздарға резервтің есептік сомасын анықтаңыз. 

Бухгалтерлік сымды бойынша резервті есептеуді жазыңыз. 

2. Компания "ВВВ" ЖШС, "ХХ" ЖШС, ЖК Иванов А. И. шоттары 

бойынша қарыздарды есептен шығаруды шешті. 

3. ЖК Иванов А. И. (қарызын есептен шығарғаннан кейін) қарызын 

компанияның кассасына әкелді. Бұл операция қандай бухгалтерлік 

тізбекпен әсер етеді? 

4. "Қандай жағдайларда күмәнді талаптар резерві түзетілгенге дейін 

дебеттік қалдыққа ие болады?». 

 

5-есеп 

Ақша қарыздарынан болған шығындар мен кредитке таза сату 

арасындағы пайыздық қатынасты негізге ала отырып, компания өзінің 

күмәнді қарыздарын болжайды. Жыл ішінде компания 3 789 090 теңге 

сомасында сатуды жүзеге асырды, оның ішінде 43% - ы СДТБТ-да жүзеге 

асырылды. Өткен жылдардың тәжірибесіне негізделе отырып, күмәнді 

қарыздардан болған шығындар 3% - ды құрайды. "Күмәнді талаптар 

бойынша Резерв" шотында 15780 теңге мөлшерінде кредиттік қалдық бар. 

 

Тапсырма: 

1.  Мысал деректерін пайдалана отырып, күмәнді қарыздарға 

резервтің есептік сомасын анықтаңыз. 

Қорлардың бухгалтерлік есебі 
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6-есеп 

Тапсырма: 

1. Жазу хат-хабар шоттары бойынша бухгалтерлік есепте 

көрсетілуге келесі шаруашылық операцияларын (егер қажет қосымша 

сымдар, - жазу): 

 

№ 

р\с 
Шаруашылық операцияның мазмұны Сомасы 

1 Есеп беретін сомалар есебінен материалдар мен 

өзге де қорлар сатып алынды 

5 000 

2 Жеке тұлғалардан материалдар мен қорлар сатып 

алынды 

1 450 

3 Жеткізушілерден материалдар мен қорлар сатып 

алынды 

105 000 

4 Өтеусіз алынған қорлар: 

- жеке тұлғалардан 

- заңды тұлғалардан 

 

24 000 

150 000 

5 Әкімшілік шығыстарға материалдар мен өзге де 

қорларды есептен шығару 

60 000 

6 Материалдар мен өзге де қорларды өтеусіз беру 6 270 

7 Шикізат пен материалдарды өндіріске есептен 

шығару 

15 000 

8 Сатылған өнімнің өзіндік құнын есептен шығару 216 000 

9 Дайын өнім кіріске алынды 275 000 

10 Дайын өнімнің жетіспеушілігін кінәлі тұлғалардың 

есебінен өтеу 

450 000 

11 Дайын өнімді табиғи кему нормалары шегінде 

қоймаларда есептен шығару 

5 000 

12 Тауарларды жеткізушілерден сатып алу 1 500 

13 Өткізілген тауарлардың өзіндік құнын есептен 

шығару 

287 000 

14 Уценка товаров  

15 Қорларды есептен шығару бойынша резерв құру  

16 Қорлардың құнсыздануына байланысты олардың 

құнын есептен шығару 

 

17 Материалдардың қалдықтары кіріске алынды  

 

7-есеп 

Тапсырма: 

1.  ТМҚ бойынша қаржылық есепке қажетті ашуларды жазу, егер: 
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Компания ТМҚ құнын анықтау үшін ФИФО әдісін пайдаланады және 

үздіксіз есеп жүйесін қолданады. Компания терезелерді шығарады. Есепті 

жылдың 31 желтоқсанына ТМҚ қалдығы: 

-  14 400 000 теңге сомаға ағаш; 

-  28 800 000 теңге сомасына шыны; 

-  бояу сомасы 8 760 000 теңге 

-  150 000 теңге сомаға шеге; 

-  әр терезе үшін теңгенің өзіндік құны бойынша дайын терезелер 1 

140 дана. 

Есепті жыл ішінде тоқсан сайын түгендеу жүргізілді, нәтижесінде 

түзетулер енгізілді: 

31 наурыз ТМҚ қалдықтары 67 200 теңге сомаға азайтылды; 

30 маусым-84 000 теңге сомасына; 

31 қыркүйек-54 000 теңге сомасына. 

Компания басшылығы қызметкерлердің біреуі ұрлықпен айналысады 

деп күдіктенеді,сондықтан кемшіліктер пайда болады. 

Есепті жыл ішінде іске асыру құнының қалдықтарын азайтуға дейін 

түзету жүргізу қажеттілігі болған жоқ. 

31 Желтоқсанда ТМҚ атауларының ешқайсысы қандай да бір есептеме 

үшін кепілде болған жоқ. 

 

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің бухгалтерлік есебі 

 

8-есеп 

Кәсіпорын негізгі өндіріс үшін 950 000 теңгеге станок сатып алды. Бұл 

станоктың пайдалы пайдалану мерзімі 10 жылға тең. Тарату құны 50 000 

теңгеге белгіленді. Осы станоктың өндірістік ресурсы-100 000 бірлік дайын 

өнім. 

Тапсырма: 

1. Егер осы станокта бірінші жылы 9000 бірлік дайын өнім, ал екінші 

жылы – 13000 бірлік дайын өнім өндірілгені белгілі болса, станокты 

пайдаланудың алғашқы екі жылында әртүрлі әдістермен (барлық 

қолданыстағы) амортизация сомасын есептеу. 

2. Амортизацияны есептеу бойынша бухгалтерлік жазбалар жасау 

 

9-есеп 

Кәсіпорын балансында теңгерімдік құны 413 000 теңге және 177 000 

теңге жинақталған тозуы бар жабдық бар. Кәсіпорын шешім қабылдады: 

а)  бұл жабдықты 413 000 теңгеге сату; 

б)  бұл жабдықты 450 000 теңгеге сату; 

в)  бұл жабдықты 400 000 теңгеге сату; 

г)  бұл жабдықты құны 380 000 теңге болатын станокқа ауыстыру; 

д)  бұл жабдықты басқа субъектіге өтеусіз беру; 
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е)  бұл жабдықты моральдық тозу себебінен жою. 

 

Тапсырма: 

Жоғарыда аталған шаруашылық операцияларды көрсететін барлық 

бухгалтерлік сымдарды жазу. Бұл өткізулері сомасын операциялар. 

 

Есептемелердің бухгалтерлік есебі 

 

10-есеп 

Бір айда келесі шаруашылық операциялар жасалды: 

 

№ 

р\с 
Операциялардың мазмұны Сомасы 

1 Ақша клиенттен ұйымның банктік шотына сатып 

алынған тауар үшін аванстық төлем ретінде түсті 
666 700 

2 Тауар жеткізушісінен шот-фактураны мөлшерде 

алды (ҚҚС-ты ескере отырып) 
339 000 

3 Ағымдағы шоттан тауарды жеткізушіге төленеді 339 000 

4 Қызмет ұсынушы А ұйымынан шот-фактура 

көрсетілген қызметтерге, оның ішінде ҚҚС-мен 

алынды 

60 455 

5 Ағымдағы шоттан қызмет провайдеріне төленген 60 455 

6 Тапсырыс беруші алдын-ала төлеген ішінара 

жеткізілген тауарлар, ҚҚС есебімен 
339 000 

 

Тапсырма: 

1.  Жоғарыда көрсетілген шаруашылық операцияларын көрсету үшін 

шоттардың корреспонденциясын жазыңыз. Өткізілген бухгалтерлік 

жазбаларды жазу және олардың мөлшерін есептеу қажеттілігі туралы. 

2.  Жеткізушілермен, тапсырыс берушілермен есеп айырысулар үшін 

шоттар кестесін ашыңыз, ҚҚС. Егер айдың басында шоттағы қалдық 

келесідей болса, айдың аяғында шоттағы қалдықты есептеңіз: 

-  жеткізушілер алдындағы қарыз = 152 000 теңге; 

-  сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванстық 

төлемдер - 29 800 теңге; 

-  төленген ҚҚС = 54 000 теңге. 

 

11-тапсырма 

Компания сатушыларға тауарды бөлшек саудада сатудан түскен 

табыстың 5% төлейді. Тамыз айында бөлшек сауда 1 200 000 теңгені құрады. 

Комиссиялар келесі айда алынады және аза тұтады. 

 

Тапсырма: 
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Комиссияларды есептеу үшін транзакцияны көрсетіңіз. Комиссия 

сомасын есептеңіз. 

 

12-тапсырма 

Компания өндірісті кеңейту мақсатында жабдық сатып алуға 12 000 000 

теңге көлемінде банктік қарыз алды. Несие үшін кепіл ретінде банк сатып 

алынған жабдықты және компанияның TMZ-ді сақтау құқығын қабылдады. 

Мерзімі 5 жыл, жылдық 20%. Жыл сайын компания негізгі соманың 2 400 

000 теңгесін және жыл үшін пайыздарды төлеуі керек. Банкпен жасалған 

келісім-шартта компанияның ағымдағы коэффициенті 2% -дан төмен түссе, 

барлық несие дереу төленуі керек. Несие 1-ші маусымда алынды. 

Банкпен келісімшарт жасасу кезінде компанияның 250 млн.теңге 

айналымдағы активтері, ұзақ мерзімді және басқа активтері - 150 млн.теңге, 

ағымдағы есептемелер - 120 млн.теңге, ұзақ мерзімді және басқа 

есептемелер 180 млн.теңге болды. 

 

Тапсырма: 

1.  Осы қарыздың қанша бөлігі 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 

баланста ағымдағы есептемелер ретінде көрсетілуі керек? 

2.  Осы қарыздың қанша бөлігі 31 желтоқсандағы бухгалтерлік 

баланста ұзақ мерзімді есептеме ретінде көрсетілуі керек? 

 

Табысты есепке алу 

 

13-тапсырма 

Нысан құрылысының сметалық құны - 12 миллион теңге. Құрылыс 

кестесі 12 айға белгіленген. Құрылыс жұмыстарының алғашқы айында 600 

000 теңге сомасында аяқтау актісіне қол қойылды. 

Тапсырма: 

1.  Құрылыс ұйымынан түскен кіріс қашан есептелетініне жауап 

беріңіз 

2.  Құрылыс компаниясы ҚҚС төлеуші болып табылады. Тану 

кезіндегі кіріс мөлшерін анықтаңыз 

3.  Осы шаруашылық операцияларды көрсету үшін бухгалтерлік 

жазбаларды жазыңыз 

 

14-тапсырма 

Ай сайынғы журналдарға жазылым сататын ҚҚС төлеуші компания. 

Жыл сайынғы жазылу құны ҚҚС есебінсіз 15 000 теңгені құрайды. Абонент 

журналға келесі жылы, ағымдағы жылдың қыркүйегінде жазылып, ақшаны 

төледі. 

Тапсырма: 

1.  Компания үшін кірістің бұл түрі қалай аталады? 
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2.  Ағымдағы жылдың қыркүйек айында компанияның және 

абоненттің қатысуымен жазылым және ақшаны төлеу жөніндегі 

операциялардың көрсетілуі туралы шоттардың корреспонденцияларын 

жазып алу. 

3.  Абонент журнал алғаннан кейін келесі жылдың қаңтар айында 

шоттардың корреспонденцияларын жазыңыз. Осы кезеңдегі бухгалтерлік 

жазбаларды компанияда және абонентте көрсетіңіз. 

 

Шығындар есебі 

 

15-тапсырма 

Компания өнімнің екі түрін - «А» және «В» өнімдерін шығарады. «А» 

өнімінің 1 бірлігін шығару үшін: 

-  шикізат 350 теңге мөлшерінде; 

-  еңбек құны 25 адам / сағат; 

-  машина уақыты 8 сағат. 

«В» өндірісінің 1 бірлігін шығару үшін: 

-  8750 теңге мөлшерінде шикізат; 

-  еңбекақы 125 адамға / сағ; 

-  18 сағат жұмыс уақыты. 

Өндіріс жұмысшысының 1 адам / сағат жұмысының құны 470 теңгені 

құрайды; 

1 машина сағатының құны - 105 теңге. 

Бір ай ішінде компания В өнімінің 100 бірлігінде 220 дана А өнімін 

шығарды. 

Есепті айда әкімшілік персоналдың (AUP) жалақысы 710 000 теңге 

мөлшерінде есептелді. 

Әлеуметтік салық зейнетақы қорларына аударымдарды есептемегенде 

қызметкерлердің жалақысының барлық сомасына есептеледі. Зейнеткерлер 

жоқ. 

Сатылым көлемі 217 бірлік «А» және 91 «В» өнімін құрады. 

Сату агенттеріне сатудың нақты құнынан 0,5% комиссиялық сыйақы 

алынды. 

 

Тапсырма: 

1.  «А» және «В» блоктарының нақты құнын анықтаңыз. 

2.  Есепті айда сату құнын анықтаңыз. 

3.  Бір айға іс қағаздарын жүргізіңіз. 

4.  Есепті айдағы шығыстардың түрлері бойынша шығыстардың 

мөлшерін есептеңіз. 

 

16-тапсырма 

Іскери журналда келесі мәліметтер бар: 



13 

 

 

Жұмыс мазмұны Сомасы Дебет Несие 

Негізгі өндірістік цехқа шығарылған 

материалдар 
360 000 

  

Көмекші өндірістік цехқа шығарылған 

материалдар 
20 000 

  

Негізгі өндірістегі жұмысшыларға 

есептелген жалақы 
1 300 000 

  

Қосалқы өндіріс жұмысшыларына 

есептелген жалақы 
850 000 

  

 

Тапсырма: 

1.  Егер жеке өндірісте жұмысшылар саны 5 адам болса және қосалқы 

өндірісте 5 адам жұмыс жасайтын болса, жеке табыс және әлеуметтік 

салықтар бойынша салық есептемелерінің есебін жасаңыз, есепті зейнетақы 

жарналары мен әлеуметтік сақтандыру жарналарының мөлшерін есептелген 

жалақы сомасынан есептеңіз. Жеке өндірістегі әр жұмысшының жалақысы 

бірдей. Жұмысшылар арасында зейнеткерлер жоқ. 
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2 БӨЛІМ. ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ 

 

17-тапсырма 

 

1.  Қаржылық есептеменің мысалы: 

a)  басқа ұйымның қаржы құралдарын ықтимал қолайсыз шарттармен 

айырбастау туралы келісім бойынша есептеме. 

б)  мұраның бір бөлігіне құқықты растайтын келісім. 

в)  серіктестіктің қолындағы ақша. 

г)  Жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс. 

2.  Қаржылық есептеме мен іскери құралдың арасындағы ең маңызды 

айырмашылық неде? 

а)  қаржы есептемелерін эмитент үшін ықтимал қолайсыз 

жағдайларда қаржы құралын басқа қаржы құралына ауыстыру туралы 

келісімшарттық есептеменің болуы. 

б)  эмитент бөлген дивидендтердің пропорционалды үлесін алу 

құқығы. 

в)  қаржы есептемесінің эмитенті үшін пайдалы болатын жағдайларда 

қаржылық құжатты басқа қаржы құралына айырбастау туралы 

келісімшарттық есептеменің болуы. 

г)  дұрыс жауап жоқ. 

3.  Есептеме ретінде жіктелген қаржы құралына байланысты пайыздар, 

дивидендтер, шығындар мен пайда: 

а) Пайда мен шығындар туралы есепте. 

б) Капитал ағындары туралы есепте. 

в) Баланста. 

г) Ақша қаражатының қозғалысы туралы есепте. 

4.  Резерв бұл: 

a)  Ай сайынғы сұранысты қанағаттандыру үшін қажетті компания 

тауарларының қоры. 

б)  компания үшін овердрафтқа рұқсат етілген банк мекемесіндегі 

арнайы шот. 

c)  белгісіз белгі немесе пайда болу уақыты бойынша есептеме. 

г)  кепілге қойылған жылжымайтын мүлік түріндегі актив. 

5.  Қандай жағдайларда резервтер құру керек? 

а)  Саяси оқиғалар мен тәуекелдер. 

б)  серіктестікті жалпы қайта құру жобасы. 

в)  болашақ операциялық шығындар. 

г)  дұрыс жауап жоқ. 

6.  Қандай жағдайда қаржылық актив пен есептеме есептеліп, 

бухгалтерлік баланста көрсетіледі? 
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а)  Субъектінің есептелген соманы есептеп шығаруға немесе оны 

шешуге немесе активті сатуға және бір уақытта есептемелерді орындауға 

заңды түрде құқығы бар. 

б)  субъект мұны сөзсіз жасай алады. 

в)  ұйым активті сату және оны заңсыз пайдалану ниеті болғандықтан 

қаржылық активтер мен есептемелерді есепке алмауы керек. 

 

18-тапсырма 

 

1.  Компания оңай сатылатын бағалы қағаздарды 800 000 теңгеге сатты. 

Олардың баланстық құны 620 000 теңгені құрады.  Ақша серіктестіктің 

шотына түсті. Пайда мен шығындар туралы есепте және ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы есепте қандай мәліметтер көрсетілуі 

керек? 

A)  Жалпы кіріс 180 000 теңге, ақша ағымы 800 000 теңге 

B)  Жалпы кірісі 800 000 теңге, ақша ағымы 620 000 теңге 

C)  Жалпы табыс 800 000 теңге, ақша ағымы 800 000 теңге 

D)  Жалпы кіріс 180 000 теңге, ақша ағыны 620 000 теңге 

2.  Бухгалтерлік есепте активтің төмендеуі мен есептемелердің 560 000 

теңгеге азаюын көрсететін хабарлама жасалды.  Бухгалтерлік жазба қандай 

операцияны көрсетті? 

A)  560 000 теңгеге сатып алынған автокөлік үшін төлем 

B)  560 000 теңге сомасында тауарларды сату 

C)  шикізатты жеткізуші алдындағы есептемелерді өтеу 

D)  560 000 теңге тұратын негізгі құралдар өрттен жойылды 

3.  Өндірістік жабдықтың бастапқы құны 200 000 теңге, қалдық құны 15 

000 теңге мөлшерінде анықталады.  Түзу әдісі бойынша амортизация 

нормасы 20% құрайды.  Әкімшілік жабдықты пайдаланудың бірінші 

жылынан бастап тозуды есептеу кезінде балансты азайту әдісін қолдану 

туралы шешім қабылдады.  Жабдық жұмыс істеген екі жылға қанша 

амортизация есептеледі? 

A)  118 400 тг 

B)  76 000 тг 

C)  128 000 тг 

D)  666 000 тг 

4.  Есепті жылдың соңында компанияның активтері 234,780,000 теңгені, 

есептемелері - 78 456 000 теңгені құрады, компанияның меншікті капиталы: 

A)  313,236,000 теңге 

B)  156 324 000 теңге 

C)  78 456 000 теңгеге азайды 

D)  78 456 000 теңгеге өсті 
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5.  Есепті жылдың 1 наурызындағы жағдай бойынша серіктестіктің 

қоймасында 520 теңгенің өнімі 150 бірлікті құрады.  Наурызда осы өнімді 

сатып алу жүргізілді: 

A) 03.03.07. - 100 бірлік, бағасы 500 теңге 

B) 03/12/07 - бағасы 525 теңге болатын 450 бірлік 

С) 03.25.07.-180 дана, бағасы 530 теңге 

6.  Егер түгендеу нәтижелері бойынша наурыз айының соңғы жұмыс 

күніндегі мәліметтер бойынша қоймада 205 дана болса, наурыз айы үшін 

пайдаланылған өнімнің құнын есептеңіз.  Компания бухгалтерлік есепте 

ФИФО әдісін қолданады. 

A)  351 125 тг 

B)  354 150 тг 

С)  363 306 тг 

D)  355 450 тг 

 

19-тапсырма 

 

1.  Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепте тікелей әдісті 

қолданған кезде, төмендегілердің қайсысы операциялық қызметтен түсетін 

ақша ағындарын арттыруы мүмкін? 

а)  жер сатудан түскен пайда 

б)  қазынашылық акцияларды сатудан түскен пайда 

в)  инвестициялардан ақшалай дивидендтер алу 

г)  жеткізушілердің вексельдерін төлеу 

2.  Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепте қандай ақпаратты 

табуға болады? 

а)  Қаржылық қызметтен ақша өсімі 

б)  Таза кіріс 

в)  дивидендтер төлеу 

г)  есепті кезеңнің соңындағы ақша 

3.  Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп құрамына мыналарды 

қоспағанда, қаржылық есептіліктің пайдаланушылары үшін жоғарыда 

көрсетілген барлық ақпарат кіреді. 

а)  серіктестіктің төлем қабілеттілігі 

б)  Компанияның кірістілігі 

в)  жыл ішіндегі негізгі ақша көздері 

г)  операциялық қызметтен ақша алудың (жиынтықтың) таза пайда 

сомасынан айырмашылығының себептері 

4.  Акционерлік қоғамның резервтік капиталының мөлшері: 

а)  Есеп саясаты 

б)  ел құқығы 

в)  құрылтай құжаттары 

г)  Бухгалтерлік есеп стандарттары 
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5.  Есепті жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша дебиторлық 

берешек сомасы 300 мың теңгені құрады.  180 мың теңге көлеміндегі 

күмәнді қарыздар бойынша резерв құрылды.  Кірістер мен шығыстар туралы 

есеп пен бухгалтерлік баланс: 

а)  180 мың теңге есеп кезеңінде кезең шығыстарының бөлігі ретінде;  

120 мың теңге  дебиторлық берешек ретінде бухгалтерлік баланста; 

б)  пайда мен шығындар туралы есепте көрсетілмеген; қалдықта - 300 

мың теңге дебиторлық берешек ретінде; 

в)  кірістер мен шығыстар туралы есепте - 180 мың теңге.  негізгі емес 

қызметтен залал ретінде; теңгерімінде 300 мың теңге дебиторлық берешек 

ретінде; 

г)  пайда мен шығындар туралы есепте көрсетілмеген; теңгерімінде 

120 мың теңге дебиторлық берешек ретінде. 

6.  Шартты есептемелер мен есептемелер арасындағы негізгі 

айырмашылық: 

а)  есептемелер әрқашан бухгалтерлік есепте көрсетіледі, ал шартты 

есептемелер ешқашан көрінбейді; 

б)  есептемелер - өткен оқиғалардың нәтижесі, ал шартты 

есептемелер - болашақ оқиғалардың нәтижесі; 

в)  есептемелермен салыстырғанда серіктестіктің шартты 

есептемелерінің мөлшері шамалы; 

г)  айырмашылық сенімділік деңгейінде болады. 
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3 БӨЛІМ. ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ СҰРАҚТАРЫ 

 

1.  Ас әзірлеуге арналған шикізат пен тауарлар қандай бағамен 

есептеледі? 

2.  Қоймадан тауарлар мен тауарларды шығару қандай құжаттар 

негізінде жасалады? 

3.  Операциялық есеп (баланс) әдісінің мәні? 

4.  Қоймадағы тауарлардың, тауарлардың қалдықтары туралы 

анықтама қандай жағдайларда жасалады? 

5.  Қоғамдық тамақтандыру орындарындағы өндіріс есебінің 

ерекшелігі мынада, өнімдерді орналастыру _______________________ күні 

жүзеге асырылады, жартылай фабрикаттардың шығарылуы 

_____________________, сатылған өнімдердің есептен шығарылуы 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 

6.  Қабылдау парағында бағалардың қандай түрлері көрсетілген және 

неге? 

7.  Неліктен инвентарь қаншалықты жиі және қандай құрамда 

алынады? 

8.  Тамақтану саласындағы 8110 «Негізгі өндіріс» шотында қандай 

шығындар есепке алынады.  Негізгі жұмысшылардың жалақысы қалай 

есептеледі? 

9.  Бөлшек сауда желісінің қызметкерлері қандай құжаттарға сәйкес 

(арбалар, науалар) тамақтандыру орындарының асханасынан тауарларды 

алады, ас үй қандай құжаттарға сәйкес шығарылады? 

10. Күннің соңында сатушылар бухгалтерияға қандай құжаттарды 

тапсырады? 

11.  Қоғамдық тамақтану өнімдерінің (қызметтерінің) сапасы туралы 

сертификатта қандай ақпарат бар? 

12.  «Жеткізушілерден тауарлар мен тауарларды алу» үшін қандай 

сымдар жасалады? 

13.  «Жеткізушімен есеп айырысу» деген қандай пост жазылады? 

14.  «Қолма-қол ақшамен есеп айырысу тұлғалары арқылы сатып 

алынған тауарлардың құны» деген қандай жазба орналастырылған? 

15.  «Қоймадан шикізат алу» үшін қандай сымдар жасалады? 

16.  «Сатуға дайындалған шикізатты есептен шығару» қандай 

операцияларды жүзеге асырады? 

17.  «Дайын өнімді буфеттерге, бөлшек сауда желісіне баланстық құны 

бойынша шығару» қандай посттар орналастырылған 

18.  «Сауда маржасы дайын өнімнің өзіндік құнына кіреді» қандай 

операциялар жасалады? 

19.  «Пайдаланылмаған өнімдерді қоймаға қайтару» қандай 

операцияларды жүзеге асырады? 
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20.  «Сатылған тауарлардың құнын есептен шығару» қандай 

мәмілелер жасалады? 

21.  «Қолма-қол ақшаны сатудан түскен кіріс капиталдандырылады» 

қандай операциялар жасалады? 

22.  Қандай операциялар жасалды: «Сатудан түскен кіріс 

капиталдандырылды, өнім құны сауда маржасының мөлшеріне көбейді» 

23.  «Сатушының жалақысы» деген қандай хабарландырулар бар? 

24.  Қандай хабарламалар жасалады? «Қызметкерлердің іссапар 

шығыстары» 

25.  Қандай хабарламалар жасалады? «Жүкті жөнелту пунктіне дейін 

жеткізу» 

26.  «Жарнамалық өнімді әзірлеуге және жариялауға шығындар» 

қандай жарияланымдар орналастырылған? 

27.  «Сервистік фермаларда жұмыс істейтін қызметкерлерге еңбекақы 

төлеу» қандай посттар орналастырылған? 

28.  «Банк қызметтерін төлеу» қандай операциялармен жасалады 

29.  «Консалтингтік, аудиттік және ақпараттық қызметтерге ақы 

төлеу» қандай посттар орналастырылған? 

30.  «Берілген немесе танылған айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық 

айыбы және санкциялардың басқа түрлері» қандай операциялармен 

орындалады? 

31.  «Ұрлықтан шығын» қандай операцияларды жасайды 

32.  «Бір жолғы төлем» үшін қандай операциялар жасалады? 

 

 

  



20 

 

4 БӨЛІМ. БІЛІМДІ БАҚЫЛАУ ТЕСТ МАТЕРИАЛДАРЫ 

 

 <question> Бухгалтерлік есепте кәсіпорынның меншігін көрсету үшін 

қандай есептегіштер қолданылады? 

 <variant> заттай, еңбек және ақшалай 

 <variant> ақша және еңбек 

 <variant> заттай және ақшалай 

 <variant> еңбек және ақылы шарттар 

 <variant> қолма-қол ақша 

 

 <question> «Кәсіпорын жұмысшыларына кассадан төленген жалақы» 

деген дұрыс жазуды көрсетіңіз 

 <variant> Dt 3350 Ct 1010 

 <variant> Dt 1010 Ct 3360 

 <variant> Dt 3310 Ct 1010 

 <variant> Dt 1010 Ct 3350 

 <variant> Dt 3350 Ct 1030 

 

<question> Бухгалтерлік есептің ерекшелігі неде? 

 <variant> үздіксіз, қатаң құжатталған 

 <variant> жедел ақпарат беру 

 <variant> тығыз байланысты сандық және сапалық көрсеткіштер 

жиынтығы 

 <variant> басқару ақпаратын дайындауда 

 <variant> шаруашылық операциялары құжатталуы керек 

 

 <question> Кәсіпорынның есептері: 

 <variant> ағымдағы активтерді пайдалану арқылы 

қанағаттандырылатын кредиторлық берешек 

 <variant> жеткізушілердің тауарлар мен қызметтерге ақы төлеуге 

қатысты талаптары 

 <variant> жеткізушілер мен мердігерлер алдындағы есептемелер 

 <variant> активтерге қойылатын талаптар 

 <variant> есептемелер - бұл адамның (борышкердің) басқа адамның 

(кредитордың) пайдасына белгілі бір іс-әрекетті орындау есептемесі. 

 

 <question> Ағымдағы активтер баланстың қай бөлімінде көрсетілген? 

 <variant> активтер балансының бөлімі 

 <variant> бухгалтерлік баланс есептемесі бөлімі 

 <variant> есептемелер мен капиталдың бөлімі 

 <variant> есептеме бөлімі 

 <variant> капитал балансының бөлімі 
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 <question> Кәсіпорынның активтері дегеніміз не? 

 <variant> кәсіпорынның ақшалай қаражаты немесе ақшаға 

айырбастауға болатын активтер 

 <variant> сатуға және олар үшін қолма-қол ақшаны алуға болжалды 

қорлар 

 <variant> кәсіпорынның болашақ қызметінде қолдануға арналған 

мақалалар 

 <variant> кәсіпорынды басқаратын экономикалық ресурстар, сатып 

алу кезінде оның мәні шынымен өзгеруі мүмкін 

 <variant> тұрмыстық заттар 

 

 <question> Активтер балансында не көрінеді? 

 <variant> үй қаражатын құрамы бойынша орналастыру 

 <variant> кәсіпорын мүлкінің қалдықтары 

 <variant> үй активтерін қаржыландыру көздері 

 <variant> меншік көздерінің қалыптасуы 

 <variant> активтер 

 

 <question> Баланстық есептемелерде не көрсетіледі? 

 <variant> үй активтерін қаржыландыру көздері 

 <variant> капитал, резервтер, кіріс, қарыз 

 <variant> негізгі, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді активтер 

 <variant> өндіріс орындары 

 <variant> меншікті капитал 

 

 <question> Баланстың қай бөлігінде бөлінбеген пайда (жабылмаған 

шығын) 

 <variant> кіріс - баланстың есептеме жағында, шығын - активте 

 <variant> есептеменің жауапкершілік бөлімінде 

 <variant> кірістер - есептемелер бөлімінде, шығындар - активтер 

бөлімінде 

 активтің 1-бөлімінде <variant> 

 үлестік бөлімдегі <variant> 

 

 <question> Бухгалтерлік баланс пен шоттардың байланысы қандай? 

 <variant> бухгалтерлік есеп шоттары мен бухгалтерлік баланс мүліктің 

ағымдағы өзгерістерін көрсетеді 

 <variant> бухгалтерлік шоттар негізінде қалдық баланстары ашылады 

 <variant> бухгалтерлік есеп шоттарындағы қалдықтар баланстық 

баптар үшін ашылады және бухгалтерлік есеп шоттарындағы қалдықтар 

негізінде сальдо жасалады 

 <variant> баланстық шоттардың несиелік айналымына сәйкес 

 <variant> шоттағы қалдыққа қатысты белсенді және пассивті болады 
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 <question> Зейнетақы қорына жарналар ағымдағы шоттан тізімделеді. 

 <variant> Dt 3220 Ct 1030 

 <variant> Dt 1040 Ct 3120 

 <variant> Dt 1040 Ct 3130 

 <variant> Dt 3140 Ct 1050 

 <variant> Dt 3150 Ct 1040 

 

 <question> қосылған құн салығы бойынша берешек ағымдағы шоттан 

аударылды. 

 <variant> Dt 3130 Ct 1030 

 <variant> Dt 3130 Ct 1040 

 <variant> Dt 1040 Ct 3130 

 <variant> Dt 1240 Ct 1040 

 <variant> Dt 1240 Ct 1050 

 

 <question> Корпоративтік табыс салығы бойынша берешек ағымдағы 

банктік шоттан аударылды 

 <variant> Dt 3110 Ct 1030 

 <variant> Dt 3120 Ct 1040 

 <variant> Dt 3110 Ct 1040 

 <variant> Dt3110 Ct 1050 

 <variant> Dt 1040 Ct 3150 

 

<question> Қандай бухгалтерлік жазба «сатылған тауарлар үшін 

клиенттерден қолма-қол ақшаны төлеу» шаруашылық жүргізуді көрсетуі 

мүмкін? 

 <variant> Dt1010 Kt 1210 

 <variant> Dt 1250 Ct 1020 

 <variant> Dt 1040 Ct 3310 

 <variant> Dt 1010 Ct 1040 

 <variant> Dt 1210 Ct 1010 

 

 <question> Шоттардағы корреспонденцияны анықтаңыз 

 <variant> шаруашылық шоттар арасындағы қосарланған қатынастар 

 <variant> қосарланған жазу операциялары әдісі 

 <variant> активтер мен есептемелер балансының өзгеруі 

 <variant> шоттың дебеті, екінші шоттың кредиті 

 <variant> алғашқы құжаттардағы операциялардың мазмұны 

 

 <question> Бухгалтерлік есептің негізгі есептері қандай? 

 <variant> кәсіпорынның есепті кезеңдегі қызметі туралы толық және 

сенімді ақпарат қалыптастыру 
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 <variant> қалыптастыру, ақпарат беру, жағымсыз құбылыстардың 

уақтылы алдын-алу, ішкі резервтерді анықтау және кәсіпорынның 

ағымдағы және болашақтағы нәтижелерін болжау 

 <variant> ішкі және сыртқы қаржылық есептілікті пайдаланушыларға 

ақпарат беру 

 <variant> кірісті ұлғайту үшін нарықтық бәсекелестікті дамыту 

 <variant> дұрыс тіркеу туралы дұрыс ақпарат 

 

 <question> Бухгалтерлік есеп түрлері қандай? 

 <variant> жедел, есеп, статистикалық 

 <variant> күрделі, үздіксіз, жедел және үздіксіз 

 <variant> ұлттық шоттар жүйесі, жедел, бухгалтерлік, статистикалық 

 <variant> қаржылық есеп, басқару есебі 

 <variant> қатты, сенімді, бейтарап, консервативті 

 

 <question> Есеп берушіден бұрын берілген және уақытында 

қайтарылмаған аванстық соманы шегеруді қандай жазба көрсетуі керек? 

 <variant> Dt 1250 Ct 1010 

 <variant> Dt 3350 Ct 1250 

 <variant> Dt 1010 Ct 1250 

 <variant> Dt 3310 Ct 1250 

 <variant> Dt 3350 Ct 3360. 

 

 <question> Dt 1280 Ct 1010 бухгалтерлік жазбасы нені бейнелейді? 

 <variant> клиенттердің нашар қарыздарын есептен шығару 

 <variant> есептен шығарылған ақша тапшылығы 

 <variant> түгендеу тапшылығын шегерді 

 <variant> қайтарылмайтын аванстық сома көрсетіледі 

 <variant> дұрыс жауап жоқ 

 

 <question> Бухгалтерлік баланстың ерекшелігі қандай? 

 <variant> белгілі бір күнге баланстың жиынтық активтері мен 

есептемелерінің теңдігі 

 <variant> тек ақша есептегіштер қолданылады 

 <variant> баланс екі бөліктен тұрады 

 <variant> мүлік және оларды қаржыландыру көздері көрсетіледі 

 <variant> субъектілердің экономикалық ресурстарын жинақтайды 

 

 <question> Кәсіпорынның кассасынан контрагенттерге жалақы төлеу 

үшін ағымдағы банктік шоттан ақша түскен кезде жазба жасалады. 

 <variant> Dt 1010 Ct 1020 

 <variant> Dt 3350 Ct 1050 

 <variant> Dt 1050 Ct 3350 
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 <variant> Dt 1010 Ct 3350 

 <variant> Dt 3350 Ct 1010 

 

 <question> Шоттардың мақсаты неде? 

 <variant> шоттар үй активтері және оларды қалыптастыру көздері 

туралы ағымдағы есеп көрсеткіштерін жүйелі түрде топтастыруды 

көрсетуге арналған 

 <variant> экономикалық меншікті тіркеу 

 <variant> өндіріс шығындарын жалпылау, қаржылық нәтижелерді 

анықтау 

 <variant> шығындар 

 <variant> ағымдағы әрекетті басқару 

 

 <question> Белсенді шоттарды анықтаңыз. 

 <variant> үй активтерінің болуы мен қозғалысын, дебеттік баланс пен 

өсуді, несиенің төмендеуін ескеру 

 <variant> үй активтерінің болуы мен қозғалысын көрсетуге арналған 

 <variant> қаржыландыру көздерін есепке алуға арналған 

 <variant> активтер балансы 

 <variant> бухгалтерлік баланс бойынша есептемелер 

 

 <question> Пассивті шоттар туралы түсінік беріңіз. 

 <variant> үй активтерін қаржыландыру көздерін есепке алуға арналған, 

несие үшін - баланс пен ұлғаю, дебет үшін - азайту ескеріледі 

 <variant> шаруашылық мүлікті есепке алуға арналған 

 <variant> меншік көздеріне негізделген шоттар 

 <variant> бухгалтерлік баланс бойынша есептемелер 

 <variant> меншікті капитал есептеледі 

 

 <question> Шаруашылық операцияларды шоттар бойынша тіркеудің 

негіздері қандай 

 <variant> бухгалтерлік құжаттар 

 <variant> баланс 

 <variant> есеп регистрлері 

 <variant> айналым туралы есеп 

 <variant> есеп формалары 

 

<question> Синтетикалық шоттарды анықтаңыз. 

 <variant> осы шоттар бойынша клиенттер жинақталады және 

үлкейтілген түрде көрсетіледі 

 <variant> синтетикалық шоттар үшін тек кассалар қажет 

 <variant> негізгі бухгалтерлік есеп 

 <variant> белсенді, белсенді-пассивті, пассивті шоттар 
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 <variant> шоттың толық көрінісі 

 

 <question> Шоттардың есептік кестесі дегеніміз не? 

 <variant> шоттардың экономикалық мазмұны бойынша жіктелуіне 

негізделген бухгалтерлік есеп шоттарының жүйелік тізімі 

 <variant> олардың шифрларының өсу ретіндегі шоттардың тізімі 

 <variant> экономикалық біртекті атрибут бойынша топтастырылған 

құжат 

 <variant> мақсаты бойынша топтастырылған бухгалтерлік есеп 

шоттарының тізімі, олардың кодтары 

 <variant> шаруашылық қызмет фактілерін бухгалтерлік есеп 

шоттарында топтастыру және тіркеу схемасы 

 

 <question> Қандай құжаттарда түзетулерге жол берілмейді? 

 <variant> ақша құжаттарында 

 <variant> еңбекақы 

 есеп айырысу құжаттарында <variant> 

 кумулятивті құжаттардағы <variant> 

 <variant> сыртқы құжаттарда 

 

 <question> «Мұсаевқа шаруашылық қажеттіліктері үшін кассадан 

ақша берілді» шоттарының сәйкестігін анықтаңыз 

 <variant> Dt 1010 Ct 1251 

 <variant> Dt 7210 Ct 1010 

 <variant> Dt 1210 Ct 1010 

 <variant> Dt 1250 Ct 1010 

 <variant> Dt 1250 Ct 1040 

 

 <question> «Кәсіпорын менеджеріне есептелген жалақы» шоттарының 

сәйкестігін анықтаңыз 

 <variant> Dt7210 Kt 3350 

 <variant> Dt 7210 Ct 3350 

 <variant> Dt 8010 Ct 3350 

 <variant> Dt 3350 Ct 7010 

 <variant> Dt 7110 Ct 3350 

 

 <question> Бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты. 

 <variant> ішкі және сыртқы пайдаланушыларға оны ұсынатын толық 

және сенімді ақпарат қалыптастыру 

 <variant> қаржылық-шаруашылық қызметтегі жағымсыз 

құбылыстардың уақтылы алдын-алу 

 <variant> кәсіпорынның ішкі резервтерін анықтау және жағымсыз 

құбылыстардың алдын-алу 



26 

 

 <variant> кәсіпорын мүлкінің сақталуын бақылау 

 <variant> талдау және аудит үшін ақпарат жинау 

 

 <question> Кәсіпорынның капиталы мыналардан тұрады 

 <variant> жарғылық капитал, төленбеген капитал, қосымша төленген 

капитал, алынған капитал, резервтік капитал 

 <variant> меншікті және бөлінбеген пайда 

 <variant> бөлінген және бөлінбеген пайда 

 <variant> жарғылық капитал және бөлінбеген пайда 

 <variant> жарғылық капитал, төленбеген капитал, қосымша және 

төленген капитал, қосымша төленбеген капитал, алынған капитал, резервтік 

капитал, бөлінбеген пайда 

 

 <question> Бухгалтерлік есеп әдісіне толық анықтама беріңіз: 

 <variant> бұл бухгалтерлік есеп жиынтығы: құжаттама, түгендеу, 

бухгалтерлік баланс, бағалау, шығындар, шоттар жүйесі және екі есе есепке 

алу мен есеп беру 

 <variant> бұл активтердің, есептемелердің және шаруашылық 

есептемелердің балансы 

 <variant> оның тақырыбын білудің тәсілі 

 <variant> бұл дұрыс есепке алудың әдістері мен әдістерінің жиынтығы 

 <variant> дұрыс жауап жоқ 

 

 <question> Бухгалтерлік балансты дайындаудың мақсаты не? 

 <variant> белгілі бір күнге жұмыс істеп тұрған субъектілердің қаржы-

шаруашылық қызметін қорытындылау 

 <variant> кәсіпорын мүлкін анықтауға арналған 

 <variant> синтетикалық шоттағы қалдықтарды жинақтау 

 <variant> активтер мен есептемелердің теңдігін алуға арналған 

 <variant> қаржылық нәтижелерді анықтауға арналған 

 

 <question> Бухгалтерлік есептің ерекшелігі неде? 

 <variant> үздіксіз, қатаң құжатталған 

 <variant> уақтылы және сенімді қаржылық есептілікті дайындайды 

және пайдаланушыларға ұсынады 

 <variant> жедел ақпарат беру 

 <variant> тығыз байланысты сандық және сапалық мәліметтерді жинау 

 <variant> шаруашылық операциялары құжатталуы керек 

 

 <question> Ұйымдарда үй қаражатын қаржыландыру көздерінің 

құрамы қандай? 

 <variant> меншікті және қарыз қаражаттарының көздері 
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 <variant> меншікті және ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

есептемелер 

 <variant> резервтер, қарыздар және несиелер 

 <variant> қолма-қол ақша, банктік несиелер 

 <variant> кредиторлық берешек 

 

 <question> «Жеткізушіден алынған тауарлар» дұрыс сәйкестігін 

көрсетіңіз. 

 <variant> Dt 1330 Ct 3310 

 <variant> Dt 1040 Ct 1330 

 <variant> Dt 3310 Ct 1010 

 <variant> Dt 1330 Ct 3310 

 <variant> Dt 1330 Ct 3350 

 

 <question> Шығынның мәні неде? 

 <variant> өнімнің өзіндік құнын анықтау әдісі 

 <variant> кәсіпорын мүлкінің болуы мен сақталу ережелерінің 

сақталуын тексеру 

 <variant> шаруашылық операцияларды бухгалтерлік есеп шоттар 

жүйесінде көрсету әдісі 

 <variant> мүліктің және кәсіпорынның сақталуын қамтамасыз ететін 

бақылау түрі 

 <variant> дұрыс жауап жоқ 

 

 <question> Өнімді қолма-қол сатудың бухгалтерлік жазбасы қандай? 

 <variant> Dt 1010 Ct 6010 

 <variant> Dt 1210 Ct 6010 

 <variant> Dt 3310 Ct 1010 

 <variant> Dt 1040 Ct 6010 

 <variant> Dt 1010 Ct 3350 

 

 <question> Тауарлы-материалдық қорларды алуға байланысты 

шығыстардың ақшалай төлемі қай шотта жазылады? 

 <variant> Dt 1310 Ct 1010 

 <variant> Dt 1210 Ct 1010 

 <variant> Dt 1220 Ct 1280 

 <variant> Dt 1310 Ct 1040 

 <variant> Dt 1010 Ct 1310 

 

 <question> Балансты анықтаңыз. 

 <variant> - белгілі бір күнге ақшалай мәндегі кәсіпорынның активтері, 

есептемелері мен капиталын экономикалық топтау тәсілі 
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 <variant> бұл кәсіпорынның мүліктік құнын ақшалай түрде көрсететін 

көрсеткіштер жиынтығы 

 <variant> - бұл есепті кезеңдегі есептілік туралы ақпараттың баланстық 

әдісі. 

 <variant> белгілі бір кезеңге кәсіпорын ресурстарын жинақтау тәсілі 

 <variant> бұлар меншіктің көрінісі және олардың білім беру көздері 

 

 <question> Синтетикалық шоттардың айналым ведомосінің қандай 

ерекшеліктері бар? 

 <variant> ай үшін дебеттік және несиелік айналым бір-біріне тең болуы 

керек 

 <variant> дебеттік және несиелік қалдықтардың нәтижелерінің теңдігі 

 <variant> активтер мен есептемелердің жиынтық сомасы тең болуы 

керек 

 <variant> үш жұп тең жиынтықтың болуы 

 <variant> соңғы теңгерімдер негізінде сіз теңгере аласыз 

 

 <question> Бизнес-процестерге түсінік беру. 

 <variant> шаруашылық операцияларының жиынтығы 

 <variant> бизнес-процесс іскери операциялардың бірдей түрінің 

нәтижелері бойынша қалыптасады 

 <variant> үш кезеңнен тұрады 

 <variant> бухгалтерлік есеп шоттарында жазылады 

 <variant> сатып алу және өндіріс процесі 

 

 <question> Бизнес процестің қандай кезеңдері бар 

 <variant> шот ашу, операцияларды тіркеу, түпкілікті қалдықты алу 

 <variant> құжаттама, шоттарға жазу, қорытындылау 

 <variant> қамтамасыз ету (жеткізу), өндіру, өткізу (сату) 

 <variant> қаражат сатып алу, өндіріс шығындарын есепке алу, өзіндік 

құн 

 <variant> өндіру және жүзеге асыру 

 

 <question> «Жалақы негізгі өндіріс жұмысшыларына есептеледі» 

шоттарының дұрыс сәйкестігін көрсетіңіз 

 <variant> Dt8010 Kt 3350 

 <variant> Dt 1040 Ct 3350 

 <variant> Dt 1010 Ct 1040 

 <variant> Dt 3350 Ct 1010 

 <variant> Dt 8040 Ct 3350 

 

<question> «Әлеуметтік салық бюджетіне берешек ағымдағы банктік 

шоттан аударылды» шоттарының дұрыс сәйкестігін көрсетіңіз 
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 <variant> Dt 3150 Ct 1030 

 <variant> Dt 1040 Ct 3350 

 <variant> Dt 3350 Ct 1040 

 <variant> Dt 3110 Ct 1040 

 <variant> Dt 3160 Ct 1040 

 

 <question> Шоттардың дұрыс сәйкестігін көрсетіңіз: 

«Пайдаланылмаған соманы есеп беруші кассаға тапсырды». 

 <variant> Dt 1010 Ct 1251 

 <variant> Dt 1010 Ct 1040 

 <variant> Dt 1250 Ct 1010 

 <variant> Dt 1010 Ct 1210 

 <variant> Dt 1010 Ct 3310 

 

 <question> Түгендеу дегеніміз не? 

 <variant> белгілі бір күнге кәсіпорын мүлкінің нақты болуының 

бухгалтерлік есеп мәліметтеріне сәйкестігін тексеру әдісі 

 <variant> кәсіпорын мүлкінің болуы мен сақталу ережелерінің 

сақталуын тексеру 

 <variant> кәсіпорын мүлкінің жетіспеушілігі анықталатын есепке алу 

әдісі 

 <variant> кәсіпорын мүлкінің сақталуын қамтамасыз ететін бақылау 

түрі 

 <variant> дұрыс жауап жоқ 

 

 <question> Бухгалтерлік есепті жариялау: 

 <variant> - бұл шоттардың дебеті мен кредиті бойынша бір уақытта 

жазба жасалатын шоттардың корреспонденцияларын тіркеу. 

 <variant> - қосарланған енгізу әдісімен пайда болатын шоттар 

арасындағы қатынас 

 <variant> бұл есепке алу әдісі 

 <variant> бұл активтердің ағымдық өзара байланысты көрінісі және 

топтастыру тәсілі 

 <variant> дұрыс жауап жоқ 

 

 <question> сабақтастық принципіне сәйкес 

 <variant> бухгалтерлік есепті ұйым тіркелгеннен бастап үнемі жүргізіп 

отырады 

 <variant> Қаржылық есептілікте ұсынылған ақпарат сенімді болуы 

керек. 

 <variant> ақпарат пайдаланушыларға қатысты болуы керек 

 <variant> ақпарат сенімді болуы керек 

 <variant> дұрыс жауап жоқ 
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 <question> Сыртқы ақпаратты пайдаланушыларға: 

 <variant> несие берушілер, инвесторлар, акционерлер, жеткізушілер 

 <variant> кәсіпорынды басқару 

 <variant> Қаржы директоры, бас бухгалтер-кредиторлар 

 <variant> несие берушілер, иелер 

 <variant> дұрыс жауап жоқ 

 

 <question> Кассадан қолма-қол ақшаны алу: 

 <variant> несиелік кассалық тапсырыс 

 <variant> тексеру арқылы 

 <variant> кассалық есеп 

 <variant> сенімхат 

 <variant> қолма-қол ақшамен төлем 

 

 <question> Бухгалтерлік жазба нені білдіреді: Dt 1040 Ct 3510? 

 <variant> сатып алушыдан аванстық төлем алу 

 <variant> түпкілікті есеп айырысуда сатып алушыдан қаражат алу 

 <variant> кредиторлық қарыз 

 <variant> жеткізуші алушыдан алған аванстық төлемді есепке жатқызу 

 <variant> дұрыс жауап жоқ 

 

 <question> 1040 «Ағымдағы банктік шоттардағы қолма-қол ақша» 

шотында қандай бастапқы құжаттар мен бухгалтерлік регистрлер 

жазылады? 

 <variant> 1040 «Ағымдағы банктік шоттардағы қолма-қол ақша» 

шотында қандай бастапқы құжаттар мен бухгалтерлік регистрлер 

жазылады? 

 <variant> ағымдағы шотты кредиттеу және есептен шығару үшін 

бастапқы құжаттар 

 <variant> бухгалтерлік көмек 

 <variant> парақша - транскрипт 

 <variant> банктің мемориалдық ордендері 

 

 <question> Есепке алу ақпаратын пайдаланушыларды атаңыз 

 <variant> ішкі пайдаланушылар (менеджерлер, құрылтайшылар, 

кәсіпорынның қатысушылары және меншік иелері) және сыртқы 

(инвесторлар, несие берушілер және әртүрлі қаржы институттары) 

 <variant> басқаруға тікелей қатысатын адамдар 

 <variant> кәсіпорында жұмыс жасамайтын, бірақ кәсіпорын қызметіне 

тікелей қаржылық қызығушылық танытатын адамдар 
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 <variant> кәсіпорында тікелей жұмыс жасамайтын, бірақ жанама 

қаржылық қызығушылығы бар және әртүрлі қаржы институттары бар 

адамдар 

 <variant> банктер, салық органдары 

 

 <question> Қандай бухгалтерлік жазбаларда банктік қызметтерге 

төлем көрсетіледі? 

 <variant> Dt 7210 Ct 1030 

 <variant> Dt 1040 Ct 7210 

 <variant> Dt 1040 Ct 1010 

 <variant> Dt 1010 Ct 8010 

 <variant> Dt 7110 Ct 1040 

 

 <question> Тұрғын үй қызметтері қай шотта тіркеледі? 

 <variant> Dt 8410 Ct 1030 

 <variant> Dt 6010 Ct 1010 

 <variant> Dt 1040 Ct 6010 

 <variant> Dt 8010 Ct 3310 

 <variant> Dt 1010 Ct 7210 

 

<question> Кірістер мен шығыстар: 

<variant> - бұл кірістер мен шығыстар туралы есептің элементтері. 

<variant> бұлар бухгалтерлік баланстың элементтері 

<variant> бұл есепке алу әдісі 

<variant> бухгалтерлік есеп принципі 

<variant> дұрыс жауап жоқ 

 

<question> Негізгі құралдарға не кіреді? 

<variant> ғимараттар, құрылыстар, машиналар, көлік құралдары және 

тұрмыстық техника, жер 

<variant> өнімді өндіруге және сақтауға арналған еңбек құралдары 

<variant> олардың құнына қарамастан, бір жылдан астам уақыт қызмет 

ететін заттар 

<variant> айлық есептік көрсеткіштің елу еселенген мөлшерінен асатын 

заттар 

<variant> дайын өнім, тауарлар және аяқталмаған жұмыс 

 

<question> Бухгалтерлік есеп пәнін анықтаңыз 

<variant> экономикалық меншік және бизнес-процестер (қамтамасыз 

ету, өндіру, өткізу және бөлу 

<variant> үй шаруашылықтарының қаражаттары және оларды 

тәрбиелеу көздері 

<variant> бұл кәсіпорынның меншігі 
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<variant> субъектінің меншігі, қаржыландыру көздері, бизнес-

процестер 

<variant> шаруашылық операциялар мен процестер 

 

<question> «Жалақыдан есептелген кірістен жеке табыс салығын ұстау» 

дұрыс есептік жазбасын көрсетіңіз 

<variant> Dt 3350 Ct 3120 

<variant> Dt 3120 Ct 1040 

<variant> Dt 3120 Ct 1010 

<variant> Dt 3350 Ct 3150 

<variant> Dt 3350 Ct 8010 

 

<question> Үй қаражатын қаржыландыру көздерінің құрамы қандай? 

<variant> өндіріс құралдары, қолма-қол ақша, банк несиелері 

<variant> меншікті, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді есептемелер 

<variant> меншікті және қарыз қаражаттарының көздері 

<variant> қорлар, резервтер, пайда қарыздары мен несиелер 

<variant> кредиторлық берешек 

 

<question> Көтерілген капитал дегеніміз 

<variant> қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді банктік қарыздар, қысқа 

мерзімді және ұзақ мерзімді несиелер, кредиторлық берешек 

<variant> шығарылған капитал 

<variant> резервтік капитал 

<variant> банктік қарыз 

<variant> қаражат, несиелер, пайда, шығындар 

 

<question> Қаржылық есептіліктің нысандары: 

<variant> бухгалтерлік баланс, кіріс туралы есеп, ақша қаражатының 

қозғалысы туралы есеп; 

<variant> бухгалтерлік баланс, түгендеу 

<variant> қос жазбалық шоттар 

<variant> жалпы бухгалтерлік кітап, есеп карточкалары 

<variant> дұрыс жауап жоқ 

 

<question> Қаржылық есеп 

<variant> бұл ұйымның мүліктік және қаржылық жағдайын 

сипаттайтын көрсеткіштер жиынтығы 

<variant> бұл шаруашылық операцияларды бухгалтерлік есеп 

жүйесінде көрсету әдісі 

<variant> бұл TMZ-нің нақты бар-жоғын тексеру және бухгалтерлік 

деректермен салыстыру 

<variant> - ағымдағы есепке алу мақсатында экономикалық топтау әдісі 
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<variant> дұрыс жауап жоқ 

 

<question> Берілген есеп беру сомалары есебінен негізгі құралдарды 

сатып алу бухгалтерлік есеп шоттарында қалай көрініс табады? 

<variant> Dt 2410 Ct 1251 

<variant> Dt 2410 Ct 1250 

<variant> Dt 2410 Ct 1010 

<variant> Dt 1250 Ct 2410 

<variant> Dt 1250 Ct 1010 

 

<question> Кәсіпорын жұмысшыларының есептелген жалақысын 

есепке алуды жүргізуде қандай шот қолданылады? 

<variant> 3350 

<variant> 8010 

<variant> 8030 

<variant> 8040 

<variant> 8020 

 

<question> Бұрын берілген есеп беру сомасының кассирге қайтарылуын 

қандай бухгалтерлік жазбалар көрсетеді? 

<variant> Dt 1010 Ct 1251 

<variant> Dt 1250 Ct 1010 

<variant> Dt 7210 Ct 1010 

<variant> Dt 1010 Ct 7210 

<variant> Dt 1010 Ct 1210 

 

<question> Шаруашылық активтері білім көзі бойынша қалай 

топтастырылған? 

<variant> меншік және қарыз 

<variant> бекітілген және арнайы мақсат 

<variant> меншікті және бекітілген 

<variant> меншікті және арнайы мақсат 

<variant> негізгі және келісілетін 

 

<question> Бухгалтерлік есепте қандай метрлер қолданылады? 

<variant> ақша, еңбек, заттай 

<variant> қолма-қол ақша 

<variant> еңбек, табиғи 

<variant> көтерме, бөлшек сауда 

<variant> бастапқы, ағымдағы, қалдық 

 

<question> Касса кассасынан қаражат түскен кезде қандай құжаттар 

беріледі? 
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<variant> шоттағы ақша кепілдемелері 

<variant> кассалық кітап 

<variant> кассаға тапсырыс 

<variant> кассалық есеп 

<variant> журнал - тапсырыс 

 

<question> Бухгалтерлік есеп қашан пайда болды 

<variant> шамамен 6000 жыл бұрын 

<variant> 30 жыл бұрын 

<variant> 5000 жыл бұрын 

<variant> 3000 жыл бұрын 

<variant> 4000 жыл бұрын 

 

<question> Ресми есепке алу күні 

<variant> 1494 

<variant> 1500 

<variant> 1495 

<variant> 1400 

<variant> 1425 

 

<question> Экономикалық қызметтің үздіксіз, толық, үздіксіз, өзара 

байланысты, құжатталған көрінісі- 

<variant> есепке алу 

<variant> аналитикалық есеп 

<variant> синтетикалық есепке алу 

<variant> баланс 

<variant> статистика 

 

<question> Кәсіпорынның материалдық құндылықтардың, қолма-қол 

ақшаның, есеп айырысулардың, қаражаттың, несиелердің қозғалысы туралы 

фактілерді тұрақты бақылауды және есепке алуды талап етеді 

<variant> сабақтастық 

<variant> өзара байланысты 

<variant> жинақтау 

<variant> есепке алу 

<variant> дұрыс жауап жоқ 

 

<question> Шаруашылық әрекеттің бухгалтерлік есепте көрсетілуі - 

фактілердің бір-біріне тәуелділігімен туындады 

<variant> өзара байланысты 

<variant> жинақтау 

<variant> есепке алу 

<variant> сабақтастық 
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<variant> дұрыс жауап жоқ 

 

<question> Жеке кәсіпкердің немесе ұйымның болашақ экономикалық 

пайдасы күтілетін өткен оқиғалардың нәтижесінде басқарылатын ресурстар 

<variant> активтер 

<variant> есептеме 

<variant> капитал 

<variant> ағымдағы активтер 

<variant> негізгі құралдар 

 

<question> ағымдағы операциялық процессте қызмет ететін және бір 

операциялық (өндірістік және коммерциялық) цикл кезінде толық 

тұтынылатын кәсіпорынның мүліктік құндылықтарының жиынтығы 

<variant> ағымдағы активтер 

<variant> негізгі құралдар 

<variant> активтер 

<variant> есептемелер 

<variant> капитал 

 

<question> Бір жылдан астам уақытқа толық өтелетін серіктестіктің 

есептемелері 

<variant> ұзақ мерзімді есептемелер 

<variant> жарғылық капитал 

<variant> активтер 

<variant> есептемелер 

<variant> капитал 

 

<question> Кез келген заңды нысандағы кәсіпорынның өндірістік-

шаруашылық қызметінің негізі болып табылатын бастапқы капитал 

<variant> жарғылық капитал 

<variant> активтер 

<variant> есептемелер 

<variant> капитал 

<variant> ұзақ мерзімді есептемелер 

 

<question> Таза кірістен алынған 

<variant> резервтік капитал 

<variant> активтер 

<variant> есептемелер 

<variant> капитал 

<variant> ұзақ мерзімді есептемелер 

 

<question> Өнімнің жалпы құны 
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<variant> құны 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> құны 

<variant> актив 

 

<question> мәміле жасалғанын немесе операция жасауға құқық беретін 

жазбаша куәлік 

<variant> құжаттама 

<variant> құны 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> құны 

 

<question> Ақшалай құндылықтардағы қаражат пен көздердің болуы 

мен қозғалысын топтастырылған түрде бейнелеу тәсілі 

<variant> есептік жазба 

<variant> құжаттама 

<variant> құны 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

 

<question> Заң Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептілік жүйесін анықтайды, принциптері мен негізгі сапалық 

сипаттамаларын, сондай-ақ бухгалтерлік есеп жүргізудің және қаржылық 

есептілікті дайындаудың жалпы ережелерін белгілейді 

<variant> Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заң 

<variant> «Салық және бюджетке төленетін басқа да есепті төлемдер 

туралы» заң 

<variant> Қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынудың 

тұжырымдамалық негіздері 

<variant> Салық кодексі 

<variant> дұрыс жауап жоқ 

 

<question> Шаруашылық операцияларды бастапқы тіркеу әдісі, 

бухгалтерлік жазбалардың дұрыстығын негіздеу 

<variant> құжаттама 

<variant> түгендеу 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> шоттар 
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<question> нақты мәліметтердің бухгалтерлік деректермен сәйкестігін 

тексеру әдісі (үй активтерінің сақталуын бақылау) 

<variant> түгендеу 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> шоттар 

<variant> құжаттама 

 

<question> Кәсіпорынның меншігін белгілі бір уақытта ақшалай түрде 

білдіру тәсілі 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> шоттар 

<variant> құжаттама 

<variant> түгендеу 

 

<question> Өнім, жұмыс және қызмет бірлігінің құнын ақшалай түрде 

есептеу әдісі. Өндірістің өзіндік құны шикізат, материалдар, еңбек 

шығындары, басқару шығындары, әлеуметтік салық шегерімдерінен тұрады 

<variant> шығындар 

<variant> шоттар 

<variant> құжаттама 

<variant> түгендеу 

<variant> бағалау 

 

<question> Қаржы тобы, есептемелері мен капиталы туралы ағымдағы 

ақпаратты жүйелеп, жинақтайтын экономикалық топ.Шоттарға жазу 

құжаттар негізінде жасалады - бұл мәмілені екінші рет тіркеу. 

<variant> шоттар 

<variant> құжаттама 

<variant> түгендеу 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

 

<question> Шаруашылық операцияларды бухгалтерлік есеп 

шоттарында тіркеу әдісі, бухгалтерлік есеп объектілерінің өзара 

байланысын көрсетеді. Бұл әрбір іскери мәміле екі өзара байланысты 

шоттарда көрінетіндігінде 

<variant> қос жазба 

<variant> тепе-теңдік 

<variant> есеп беру 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 
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<question> Белгіленген уақытта белгілі бір уақытта субъектінің 

меншігі, есептемелері және капиталы туралы ақпаратты экономикалық 

топтау және жалпылау әдісі 

<variant> тепе-теңдік 

<variant> есеп беру 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> қос жазба 

 

<question> Белгілі бір кезеңдегі кәсіпорынның экономикалық қызметін 

сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі 

<variant> есеп беру 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> қос жазба 

<variant> тепе-теңдік 

 

<question> ағымдағы операциялық процессте қызмет ететін және бір 

операциялық (өндірістік және коммерциялық) цикл кезінде толық 

тұтынылатын кәсіпорынның мүліктік құндылықтарының жиынтығы 

<variant> ағымдағы активтер 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> қос жазба 

<variant> тепе-теңдік 

 

 

<question> Есепті кезең ішінде нәтиженің экономикалық пайдасының 

түсуі немесе активтердің ұлғаюы немесе есептемелердің азаюы түріндегі 

өсімі, бұл капиталға қатысатын адамдардың салымдарымен байланысты 

емес, капиталдың өсуіне әкеледі. 

<variant> табыс 

<variant> шығындар 

<variant> ағымдағы активтер 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

 

<question> Есеп беру кезеңінде активтердің кетуі немесе азаюы немесе 

есептемелердің пайда болуы түрінде экономикалық пайданың азаюы, 

нәтижесінде капиталға қатысатын тұлғалардың жарналарын бөлумен 

байланысты емес, азаяды 

<variant> шығындар 
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<variant> ағымдағы активтер 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> табыс 

 

<question> Біртектес шаруашылық операциялары нысаны 

<variant> процестер 

<variant> ұйым 

<variant> шығындар 

<variant> есеп 

<variant> дұрыс жауап жоқ 

 

<question> Компания өнім шығарады және сонымен бірге осы өнімді 

өндірумен байланысты шығындарды көтереді 

<variant> өндіріс процесі 

<variant> іске асыру процесі 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> құны 

 

<question> Ақша айырбастау 

<variant> бағалау 

<variant> шығындар 

<variant> құны 

<variant> өндіріс процесі 

<variant> іске асыру процесі 

 

<question> Өнімнің өзіндік құнын есептеу 

<variant> шығындар 

<variant> құны 

<variant> өндіріс процесі 

<variant> іске асыру процесі 

<variant> бағалау 

 

<question> Меншіктің қалыптасу көздері баланста көрсетіледі: 

<variant> пассивті баланста 

<variant> активтер балансында 

<variant> активтер балансының екінші бөлімінде 

<variant> активтер балансының бірінші бөлімінде 

<variant> бухгалтерлік баланста көрсетілмейді 

 

<question> Төмендегілердің қайсысы бухгалтерлік есеп әдісінің 

элементі болып табылады? 
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<variant> қос жазба 

<variant> касса 

<variant> алға 

<variant> дебиторлық берешек 

<variant> кредиторлық берешек 

 

<question> Төменде көрсетілген заттардың қайсысы есепке алу әдісіне 

кірмейді? 

<variant> алға 

<variant> есеп беру 

<variant> құжаттама 

<variant> түгендеу 

<variant> қос жазба 

 

<question> Бухгалтерлік есепте қандай есептегіш қолданылады? 

<variant> барлық жауап нұсқалары 

<variant> еңбек 

<variant> табиғи 

<variant> қолма-қол ақша 

<variant> табиғи, ақшалай 

 

<question> Бухгалтерлік есеп - бұл бухгалтерлік есеп ... 

<variant> уақытша 

<variant> ішінара 

<variant> ерікті 

<variant> жоспардан тыс 

<variant> мерзімді 

 

<question> Есепті есепке алу жүргізіледі: 

<variant> дұрыс жауап жоқ 

<variant> заңда белгіленген жағдайларда 

<variant> шаруашылық субъектісінің шешімі бойынша 

<variant> қаржы немесе салық органдары атынан 

<variant> контрагенттің талаптарына сәйкес 

 

<question> Іссапар шығыстарын беру кезінде тәуліктік тәуліктің 

мөлшері қандай? 

<variant> дұрыс жауап жоқ 

<variant> екі айлық есептік көрсеткіштен аспайды 

<variant> 40 айлық есептік көрсеткіш 

<variant> екі айлық есептік көрсеткіштен көп 

<variant> есептелген айлық көрсеткіштің 50% 
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<question> Активтер балансында не көрінеді? 

<variant> үй қаражатын құрамы бойынша орналастыру 

<variant> меншік көздерінің қалыптасуы 

<variant> активтер 

<variant> үй активтерін қаржыландыру көздері 

<variant> кәсіпорын мүлкінің қалдықтары 

 

<question> түгендеу жатады 

<variant> шикізат 

<variant> жинақталған тозу 

<variant> аяқталмаған жұмыс 

<variant> өнімдер 

<variant> патенттер 

 

<question> Бухгалтерлік этика кодексі 

<variant> объективтілік, тәуелсіздік, құзыреттілік және адалдық 

<variant> құзыреттілік және адалдық 

<variant> адалдық және тәуелсіздік 

<variant> объективтілік және адалдық 

<variant> адалдық және дұрыстық 

 

<question> Қарапайым есеп жазбасын анықтаңыз 

<variant> біреуі есептен шығарылады, ал екіншісі кредиттеледі 

<variant> бір операцияның негізінде үш шот өзгереді 

<variant> бір транзакцияға сәйкес бір шот дебеттеледі, ал бірнеше шот 

кредиттеледі 

<variant> бір операция үшін бірнеше шот есептен шығарылады және 

бір шот кредиттеледі 

<variant> бір сомаға транзакция үшін, бір шот дебеттеледі және бір шот 

кредиттеледі 

 

<question> Кәсіпорынның активтері дегеніміз не? 

<variant> кәсіпорынның ақшалай қаражаты немесе ақшаға 

айырбастауға болатын активтер 

<variant> сатуға және олар үшін қолма-қол ақшаны алуға болжалды 

қорлар 

<variant> кәсіпорынның болашақ қызметінде қолдануға арналған 

мақалалар 

<variant> кәсіпорынды басқаратын экономикалық ресурстар, сатып алу 

кезінде оның мәні шынымен өзгеруі мүмкін 

<variant> тұрмыстық заттар 

 

<question> Бухгалтерлік есептің ерекшелігі неде? 



42 

 

<variant> үздіксіз, қатаң құжатталған 

<variant> жедел ақпарат беру 

<variant> тығыз байланысты сандық және сапалық көрсеткіштер 

жиынтығы 

<variant> басқару ақпаратын дайындауда 

<variant> шаруашылық операциялары құжатталуы керек 

 

<question> Кассадан ақшалай көмек беру қандай бухгалтерлік құжатқа 

беріледі? 

<variant> шоттағы ақша кепілі 

<variant> несиелік кассалық тапсырыс 

<variant> кассалық чек 

<variant> еңбекақы 

<variant> бұйрық бойынша 

 

<question> Бейтараптық қағидасы ретінде түсіндіріледі. 

<variant> сенімді болу үшін ақпарат объективті болуы керек 

<variant> қаржылық есептілікте ұсынылған ақпарат пайдаланушыға 

түсінікті және пайдалы болуы керек 

<variant> қаржылық есептілікте ақпараттың нақтылығын қамтамасыз 

ету үшін толық және толық болуы керек 

<variant> қаржылық ақпарат шешім қабылдауда мағыналы және 

пайдалы болуы керек 

<variant> онда маңызды қате болмаған кезде 

 

<question> Бизнес процестің қандай кезеңдері бар 

<variant> шот ашу, операцияларды тіркеу, түпкілікті қалдықты алу 

<variant> құжаттама, шоттарға жазу, қорытындылау 

<variant> қамтамасыз ету (жеткізу), өндіру, өткізу (сату) 

<variant> қаражат сатып алу, өндіріс шығындарын есепке алу, өзіндік 

құн 

<variant> өндіру және жүзеге асыру 

 

<question> 1010 шотының құрылымы қандай? 

<variant> шығындар 

<variant> белсенді 

<variant> белсенді-енжар 

<variant> енжар 

<variant> транзитте 

 

<question> Соңғы пассивті шоттың қалдығы нөлге тең 

<variant> ашылу сальдосы және дебеттік айналымға тең несиелік 

айналым 
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<variant> бір ай ішінде шотта қозғалыс болған жоқ 

<variant> шоттың дебеті бойынша айналым шоттың кредиті бойынша 

айналымға тең 

<variant> шоттың кредиті бойынша айналым шоттың дебеті бойынша 

айналымға тең 

<variant> түпкілікті қалдық дебет айналымына тең 

 

<question> Журналдар - бұйрықтар құрудың негізінде қандай принцип 

жатыр? 

<variant> несие 

<variant> аралас ғимарат 

<variant> еркін 

<variant> еркін және дебеттік 

<variant> дебет 

 

<question> Есепке алудың негізгі құралы - метр 

<variant> қолма-қол ақша 

<variant> өндіріс 

<variant> еңбек 

<variant> табиғи 

<variant> қаржылық 

 

<question> Бухгалтерлік есептің әкесі кім? 

<variant> Лука Пакиоли 

<variant> Джим Колдуэлл 

<variant> Бенедетто Котрулли 

<variant> Марк Хендрик 

<variant> Пьер Мартинелли 

 

<question> Ағымдағы шотта кассаға түскен ақша мен аударылған 

жалақы қандай жазбаға жазылады? 

<variant> Dt 1030 Ct 1010 

<variant> Dt 3350 Ct 1010 

<variant> Dt 1250 Ct 1020 

<variant> Dt 1010 Cd 6280 

<variant> Дұрыс жауап жоқ 

 

<question> Жеткізушілер мен мердігерлерге төленген қысқа мерзімді 

аванстық төлемдер қандай шот жазбаларында көрсетілген? 

<variant> Dt 1710 Ct 1030 

<variant> Dt 3310 Ct 1310 

<variant> Dt 1310 Ct 3310 

<variant> Dt 1040 Ct 3310 
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<variant> Dt 3310 Ct 1310 

 

<question> Dt 1110 Ct 6280 бухгалтерлік жазбасы нені білдіреді? 

<variant> қысқа мерзімді несиелер шығару 

<variant> айыппұлдар, алынған айыппұлдар 

<variant> жөнелтілген өнім, жұмыс және қызмет үшін несие 

<variant> қарызды өтеу үшін есептелген 

<variant> жеткізушілердің жетіспеушілігін өтеу үшін несиелендірілген 

 

<question> Dt 6020 Kt3310 жазбасының мәні неде? 

<variant> сатылған және толық төленген тауарларды қайтару 

<variant> сатылған тауарларды қайтару 

<variant> сатуға жеңілдік 

<variant> жеткізушілердің талабы 

<variant> бағаға жеңілдік 

 

<question> Басқа ұйымдарға берілген қарыздарды төлеу үшін ақша алу 

<variant> Dt 1030 Ct 1110 

<variant> Dt 1040 Ct 3010 

<variant> Dt 1040 Ct 1010 

<variant> Dt 1010 Ct 1030 

<variant> Dt 1040 Ct 1030 

 

<question> Шенеуніктердің есептелген жалақысы 

<variant> Dt 7210 Ct 3350 

<variant> Dt 7210 Ct 3350 

<variant> Dt 8010 Ct 3350 

<variant> Dt 8040 Ct 3350 

<variant> Dt 3350 Ct 1010 

 

<question> Негізгі өндіріс жұмысшыларына есептелген жалақы. Қандай 

сымдар беріледі? 

<variant> Dt 8110 Ct 3350 

<variant> Dt 8010 Ct 3350 

<variant> Dt 3350 Ct 1010 

<variant> Dt 8040 Ct 3350 

<variant> Dt 7210 Ct 3350 

 

<question> Бухгалтерлік есептің ерекшелігі - бизнес-процестердің 

көрінісі 

<variant> үздіксіз 

<variant> жылына бір рет 

<variant> айдың 1-ші жұлдызында 
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<variant> тоқсан сайын 

<variant> айдың 15-не 

 

<question> Басқару мазмұнына есептен шығарылған материалдар қай 

шотқа жатады? 

<variant> 8400 үстеме шығыстары 

<variant> 8010 «Негізгі өндіріс» шоты 

<variant> 7210 «Әкімшілік шығындар» шоты 

<variant> шот 1310 «Шикізат» 

<variant> 8030 шоты «Көмекші өндіріс» 

 

<question> Егер материалдарды бағалау кезінде алдымен сатып 

алынған материалдардың құны алынып тасталса, онда материалдар келесі 

әдіспен бағаланады: 

<variant> ЛИФО 

<variant> өндіріс 

<variant> ФИФО 

<variant> нақты сәйкестендіру 

<variant> өлшенген орташа. 

 

<question> Түрлі материалдарды буып-түю, тасымалдау, сақтау үшін 

қолданылатын заттарды атайды. 

<variant> ыдыстар мен орам материалдары 

<variant> керек-жарақтар 

<variant> тірек материалдар 

<variant> негізгі материалдар 

<variant> орауыш материалдар 

 

<question> Өңдеудің белгілі бір кезеңдерінен өткен, бірақ дайын өнім 

емес шикізат деп аталады: 

<variant> ыңғайлы тағамдар 

<variant> ыдыстар мен орам материалдары 

<variant> керек-жарақтар 

<variant> тірек материалдар 

<variant> негізгі материалдар 
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5 БӨЛІМ. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП 

 

01.01 бастап енгізілген «Шоттардың типтік картасы» бөлімінде. 2019 

жыл 

 Жұмыс мазмұны Дебет Несие 

1 2 3 4 

 Кассадан ақша қабылдау (1010 шоты)   

1. Сатылған тауарлар (орындалған жұмыстар, 

қызметтер) үшін алынған ақша: 

- бағасы ҚҚС есебінсіз 

- ҚҚС сомасында 

 

 

 

1010 

1010 

 

 

 

6010 

3130 

2. Бұл сатылған активтерге (негізгі құралдар, 

материалдық емес активтер, акциялар, 

қаржылық активтер) қатысты: 

- бағасы ҚҚС есебінсіз 

- ҚҚС сомасында 

 

 

 

1010 

1010 

 

 

 

6210 

3130 

3. Сатып алушылар мен клиенттердің қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегін өтеу арқылы 

алынған ақша 

1010 1210 

4. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден 

қысқа мерзімді аванстық төлемдер алынды. 

1010 3510 

5. Пайдаланылмаған есептік сомалар алынды 1010 1251 

6. Банк шотынан ақша түсті 1020 

 

1010 

1030 

 

1020 

7. Қызметкерлердің несиелерін өтеу 1010 1030 

8. Басқа дебиторлық берешекті қолма-қол 

ақшамен кассирге қайтару 

1010 1270 

9. Банктегі корреспонденттік шоттан қолма-қол 

ақша алу: 

- корреспонденттік шоттағы ақшаны есепке алу 

бөлімінде операцияны көрсету 

- операцияны бақылау-кассалық бөлімде 

көрсету 

 

 

1020 

 

 

1010 

 

 

1040 

 

 

1020 

10. Заңды және жеке тұлғалардан қысқа мерзімді 

қарыз қаражаттарын алу (сенімхат бойынша) 

1010 3380 

11. Ақшалай қаражаттардың қозғалысы кейінге 

қалдырылған кірістерге қарсы 

1010 3520 
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Кассадан ақша қабылдау (1010 кадр) 

 

1. Сатылған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) үшін 

алынған ақша: 

- ҚҚС құны бойынша 

1030 1210 

2. Бұл сатылған активтерге (негізгі құралдар, 

материалдық емес активтер, акциялар, 

қаржылық активтер) қатысты: 

- құны ҚҚС есебімен 

1030 1210 

3. Сатып алушылар мен клиенттердің қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегін өтеу үшін 

алынған ақша 

1030 1210 

4. Қызметкерлердің несиелерін өтеу 

(Есеп саясатының шоттарының жұмыс 

кестесінде қызметкерлердің қарыздары 

бойынша дебиторлық берешектерін есепке алу 

үшін шоттар ашамыз. Бұл 1253 және 2153 

шоттары делік.) 

қысқа мерзімді 

ұзақ мерзімді 

 

 

 

 

 

1030 

1030 

 

 

 

 

 

1253 

2153 

5. Басқа дебиторлық берешекті қайтару 1030 1270 

6. Алынған қысқа мерзімді несиелер бойынша 

ақшаны есептеу: 

банктен 

- банк операцияларын лицензиясыз жүзеге 

асыратын ұйымдардан 

- басқа заңды немесе жеке тұлғалардан 

 

 

1030 

1030 

 

1030 

 

 

3080 

3080 

 

3080 

7. Ақшалай қаражаттардың қозғалысы кейінге 

қалдырылған кірістерге қарсы 

1030 3520 

8. Құрылтайшылардан жарғылық капиталға 

салымдар алу 

1030 5110 

 

Банктегі ағымдағы шоттан қолма-қол ақша ағыны (1030 шоты) 

 

1. Ұйымның кассасынан қолма-қол ақшаны алу 1020 

1030 

1010 

1020 

2. Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп 

айырысу 

- құны ҚҚС есебімен 

Ескерту: кез-келген акциялар, тауарлар, 

қызметтер немесе негізгі құралдар бойынша 

жеткізушілермен есеп айырысуды 3310 

«жеткізушілермен және мердігерлермен есеп 

 

3310 

 

1030 
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айырысулар» шоты арқылы жүзеге асыру 

ұсынылады, мысалы: 

Мысалы: сатып алынған акциялар үшін 

Dt 1310 Ct 1030 

немесе сатып алынған негізгі құралдар үшін 

Dt 2410 Ct 1030 

Бұл КТС бойынша жыл сайынғы декларацияны 

дайындау кезінде (100.00 нысаны) және салық 

тіркелімдерін толтырған кезде тауарлар мен 

қызметтерді жеткізушілер туралы мәліметтерді 

жинауға кететін қосымша уақытты 

болдырмайды. 

3. Банк қызметтеріне ақы төлеуді есепке алу 

туралы нұсқаулық (төлем құжаттарын тапсыру, 

ақшаны қайта есептеу, алынған чек 

кітапшасының бланкілері) 

7210 1030 

4. Акцияларды, қызметтерді, басқа активтерді 

жеткізушілерге және болашақ жұмыс үшін 

мердігерлерге аванстық төлемдер көрсетілген: 

қысқа мерзімді 

ұзақ мерзімді 

 

 

 

1710 

2910 

 

 

 

1030 

1030 

5. Ақша жеткізушілерге болашақ шығындар 

есебімен байланысты тауарлар, қызметтер үшін 

аударылды (мысалы, мерзімді басылымдарға 

жазылу төлемі, сақтандыру кезеңі бойынша 

келесі кезеңдерге сыйлықақылар) 

1720 1030 

6. Қызметкерлерге қарыздардың ағымдағы 

шотынан аударым 

(Есеп саясатының шоттарының жұмыс 

кестесінде қызметкерлердің қарыздары 

бойынша дебиторлық берешектерін есепке алу 

үшін шоттар ашамыз. Бұл 1253 және 2153 

шоттары делік.) 

қысқа мерзімді 

ұзақ мерзімді 

1253 

2153 

1030 

1030 

7. Салықтарды және бюджетке есепті төлемдерді 

төлеуге ұсынылған: 

корпорациялық табыс салығы 

жеке табыс салығы 

қосылған құн салығы 

акциздер бойынша 

-әлеуметтік салық 

жер салығы 

 

 

 

3110 

3120 

3130 

3140 

3150 

 

 

 

1030 

1030 

1030 

1030 

1030 
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көлік салығы 

мүлік салығы 

- басқа салықтар үшін 

- есепті әлеуметтік сақтандыру бойынша 

- есепті зейнетақы жарналары бойынша 

есептемелер бойынша 

- басқа да есепті жарналар мен аударымдар 

бойынша есептемелер (мысалы, есепті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша 

аударымдарды 3231 қосалқы шотта және 3232 

қосалқы шоттағы МӘМС-ке жарналарды 

есепке алуға болады) 

- ерікті жарналар мен төлемдер бойынша 

есептемелер (қызметкерлердің өтінімдері 

негізінде) Мысалы, ерікті зейнетақы 

жарналары, кәсіподақ жарналары 

3160 

3170 

3180 

3190 

 

3210 

 

 

3220 

 

 

3230 

 

 

3240 

1030 

1030 

1030 

1030 

 

1030 

 

 

1030 

 

 

1030 

 

 

1030 

Қысқа мерзімді қаржылық операцияларды көрсетуге арналған жəне 

амортизацияланған құны бойынша бағаланатын хабарламалар (1110 

шоты) 

1. Несие ретінде берілген ақша: 

кассадан қолма-қол беріледі 

банктегі ағымдағы шоттан аударым 

 

 

1110 

1110 

 

 

1010 

1030 

Сатып алушылар мен клиенттердің қысқа мерзімді дебиторлық 

берешегін есепке алу жөніндегі операцияларды көрсетуге арналған 

хабарламалар (1210 шоты) 

1. Клиенттер мен тапсырыс берушілерге өнімдер 

мен қызметтерді сату: 

- сатудың шарттық құны туралы 

- ҚҚС сомасында 

 

 

1210 

1210 

 

 

6010 

3130 

2. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер 

сатқан акцияларға, негізгі құралдарға, 

материалдық емес активтерге; олар үшін 

орындалған жұмыс, оларға көрсетілетін 

қызметтер: 

- қолма-қол ақша 

- ағымдағы банктік шотқа аударылды 

 

 

 

 

1010 

1030 

 

 

 

 

1210 

1210 

3. Қосалқы есепте қорларды, негізгі құралдарды, 

басқа активтерді сатып алу, орындалған 

жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін ақы 

төлеу, іссапар шығыстары және басқа мақсаттар 

үшін ақша қабылдау: 

- кассадағы қолма-қол ақша 

 

 

 

 

 

1251 

 

 

 

 

 

1010 
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- ағымдағы шоттан қызметкердің карт-шотына 

аударылды 

(аударым 1020 «Транзиттегі ақша» шотының 

көмегімен жүзеге асырылады және дебиторлық 

берешек шотқа карт-шот жабылады) 

 

1020 

1040 

1051 

 

1030 

1020 

1040 

4. Есеп беруші тұлғалардың қарызды өтеуі 

(шығындар туралы есепте хабарламаларды 

көрсету) 

Ескерту: кез-келген акциялар, тауарлар, 

қызметтер немесе негізгі құралдар бойынша 

есеп айырысулар 3310 «Жабдықтаушылармен 

және мердігерлермен есеп айырысулар» шоты 

бойынша жүргізіліп, келесі операцияларды 

пайдаланбау ұсынылады: 

Мысалы: сатып алынған акциялар үшін 

Dt 1310 Ct 1251 

немесе сатып алынған негізгі құралдар үшін 

dt 2410 ct 1251 

Бұл КТС бойынша жыл сайынғы декларацияны 

дайындау кезінде (100.00 нысаны) және салық 

тіркелімдерін толтыруда тауарлар мен 

қызметтерді жеткізушілер туралы мәліметтерді 

жинауға қосымша уақытты болдырмауға 

көмектеседі. 

 

 

3310 

 

 

1251 

5. Әкімшілік персоналдың іссапар шығыстары 

туралы шығыстар есебінде хабарламаларды 

көрсету: 

күнделікті жәрдемақы (есептелген) 

Іссапар шығындары (жол жүру құжаттарына 

сәйкес) 

- өмір сүру шығындары (ұсынылған шот-

фактуралар мен оларды ауыстыратын 

құжаттарға сәйкес) 

 

 

 

7210 

7210 

 

7210 

 

 

 

1251 

1251 

 

1251 

6. Бұл шығындар өнімнің (орындалған 

жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) 

өзіндік құнына байланысты болатын негізгі 

өндірістік персоналдың іссапарында 

 

8110 

 

1251 

7. Пайдаланылмаған есептік қаражаттың сомасы 

ұйымға қайтарылады: 

- қолма-қол ақша 

- банктегі ағымдағы шотқа несие беру 

 

 

1010 

1030 

 

 

1251 

1251 

8. Есеп беруші тұлғаға берілген шығыстар туралы 

есеп бойынша артық шығыстар: 
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- кассадағы қолма-қол ақша 

- ағымдағы шоттан қызметкердің карт-шотына 

аудару (аударым 1020 «Транзиттегі ақша» 

шотының көмегімен жүзеге асырылады және 

карт-шотты дебиторлық шотқа жабу) 

1251 

1020 

1040 

1251 

1010 

1030 

1020 

1040 

9. Ұйымнан қысқа мерзімді несие алған 

қызметкер: 

- кассадағы қолма-қол ақша 

- ағымдағы шоттан қызметкердің карт-шотына 

аудару (аударым 1020 «Транзиттегі ақша» 

шотының көмегімен жүзеге асырылады және 

карт-шотты дебиторлық шотқа жабу) 

 

 

1253 

1020 

1040 

1253 

 

 

1010 

1030 

1020 

1040 

Шикізатты есепке алу операцияларын көрсетуге арналған 

хабарламалар (1310 шоты) 

1. Шикизатты есепке алу операцияларын 

көрсетуге арналған хабарламалар (1310 кадр) 

 

 

1310 

1420 

 

 

3310 

3310 

2. Жеке тұлғалар үшін де бірдей 1310 3380 

3. Есеп берілетін сомаларға байланысты бірдей: 

- шарттық құны бойынша 

- ҚҚС сомасында 

Ескерту: кез-келген акцияларға, тауарларға, 

қызметтерге есеп айырысуды 3310 

«Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп 

айырысулар» шоты бойынша жүргізу 

ұсынылады. 

Jeke tulğalar üşin de birdey 

 

1310 

1420 

 

1251 

1251 

4. Мыналарға арналған шикізатты есептен 

шығару: 

-жеке өндіріс 

-қосалқы өндіріс 

- жалпы өндірістік қажеттіліктер үшін 

- әкімшілік шығыстар үшін 

 

8110 

8310 

8410 

7210, 

7211 

 

1310 

1310 

1310 

1310 

Өндірісті есепке алу операцияларын көрсетуге арналған 

хабарламалар (1320 шоты) 

1. Дайын өнімді орналастыру 

- негізгі өндіріс 

қосалқы өндіріс 

 

1320 

1320 

 

8110 

8310 

2. Сату құнын есептен шығару 7010 1320 

Тауарларды есепке алу операцияларын көрсетуге арналған 

хабарламалар (1330 шоты) 
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1. Жеткізушілерден (заңды тұлғалардан) 

тауарларды сатып алу 

- шарттық құны бойынша 

- ҚҚС сомасында 

 

1330 

1420 

 

3310 

3310 

2. Жеке тұлғалар үшін де бірдей 1330 3380 

3. Есеп берілетін сомаларға байланысты бірдей: 

- шарттық құны бойынша 

- ҚҚС сомасында 

Ескерту: кез-келген акцияларға, тауарларға, 

қызметтерге есеп айырысуды 3310 

«Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп 

айырысулар» шоты бойынша жүргізу 

ұсынылады. 

Бұл КТС бойынша жылдық есепті (100.00 

нысаны) дайындау және салық тіркелімдерін 

толтыру кезінде тауарлар мен қызметтерді 

жеткізушілер туралы мәліметтерді жинауға 

қосымша уақытты болдырмайды. 

Яғни, осындай орналастыру (есепті сома 

есебінен тауарларды сатып алу) осылайша 

ресімделеді 

және сатып алынған шикізатты орналастыру 

жеткізушілермен есеп айырысуды есепке алу 

бөлімінде келесі хабарламалар арқылы жүзеге 

асырылады: 

- шарттық құны бойынша 

- ҚҚС сомасында 

 

1330 

1420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3310 

1330 

1420 

 

1251 

1251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1251 

3310 

3310 

Жұмыс барысын есепке алу бойынша жұмыстарды көрсетуге 

арналған хабарламалар (1340 шоты) 

1. Есепті кезеңнің аяғында дайын өнімді 

шығарумен байланысты шығындарды орындау 

бойынша тапсырма: 

- негізгі өндіріс 

қосалқы өндіріс 

 

 

 

1340 

1340 

 

 

 

8110 

8310 

Ағымдағы салық активтерін есепке алу үшін пайдаланылатын 

шоттардың корреспонденциясы (1410, 1420, 1430 шоттары) 

1. Корпоративтік табыс салығы бойынша 

аванстық төлемдер: 

- есепті тұлғалар арқылы 

- ағымдағы банктік шоттан 

банктегі жинақ шотымен 

 

 

1410 

1410 

1410 

 

 

1251 

1030 

1050 
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2. Сатып алынған акцияларға және басқа 

активтерге, орындалған жұмыстарға, 

көрсетілетін қызметтерге ҚҚС көрсетілуі: 

жеткізушілер мен мердігерлер 

еншілес ұйымдар 

қауымдасқан және бірлескен ұйымдар 

филиалдар мен өкілдіктер 

- басқа кредиторлар 

 

 

 

1420 

1420 

1420 

1420 

1420 

 

 

 

3310 

3320 

3330 

3340 

3380 

3. Корпоративтік табыс салығы бойынша 

аванстық төлемдер: 

- есепті тұлғалар арқылы 

- ағымдағы банктік шоттан 

банктегі жинақ шотымен 

 

 

1430 

1430 

1430 

 

 

1251 

1030 

1050 

Төленген қысқа мерзімді аванстардың есебін көрсетуге арналған 

хабарламалар (1710 шоты) 

1. Жеткізушілер мен мердігерлерге, еншілес 

ұйымдарға, қауымдасқан және бірлескен 

ұйымдарға және басқа несие берушілерге 

тауарлық-материалдық қорларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) жеткізу үшін қысқа мерзімді 

аванстық төлемдер төленді: 

- кассадағы қолма-қол ақша 

- ағымдағы банктік шоттан аударылған 

- есеп шығарды 

 

 

 

 

 

 

1710 

1710 

1710 

 

 

 

 

 

 

1010 

1030 

1080 

2. Бұрын берілген қысқа мерзімді аванстардың 

пайдаланылмаған сомаларын қайтару: 

- қолма-қол ақша 

- ағымдағы банктік шотқа аударылды 

 

 

1010 

1030 

 

 

1710 

1710 

Кейінге қалдырылған шығыстарды есепке алу операцияларын 

көрсетуге арналған хабарламалар (1720 шоты) 

1. Бір жылдағы (келер кезең) сақтандыру шарты 

бойынша сақтандыру сыйлықақысы аударылды 

- кассадағы қолма-қол ақша 

- ағымдағы банктік шоттан 

 

 

1720 

1720 

 

 

1010 

1030 

2. Есеп беру айына байланысты сақтандыру 

шығындарын (сақтандыру сыйлықақыларын) 

есептен шығару 

Ескерту: егер сақтандыру сыйлықақысы 12 айға 

төленсе, онда ай сайын осы соманың 1/12 бөлігі 

алынады. 

 

7480 

 

170 

3. Сатып алынған негізгі құралдарға ҚҚС сомасын 

көрсету: 

- есептелетін сомалар 

 

 

1420 

 

 

1251 
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бұрын жеткізушілерге берілген аванстар 1420 1610 

4. ҚҚС-сыз нақты құны бойынша негізгі 

құралдарды сатып алу көрінісі: 

заңды тұлғалар 

жеке тұлғалар 

 

 

2410 

2410 

 

 

3310 

3380 

5. Шығындарға қатысты негізгі құралдардың 

жарналарын есептеу: 

- негізгі өндіріс 

қосалқы өндіріс 

-жалпы және әкімшілік сипатта 

- дайын өнімді, тауарларды, жұмыстарды және 

қызметтерді сату арқылы 

- құрылыс экономикалық жолмен жүзеге 

асырылған кезде 

- операциялық жалдау бойынша (операциялық 

жалдауға берілген операциялық жүйелер үшін) 

- болашақ кезеңдер (көбінесе тау-кен 

өндірісінде) 

- іріктеу және іріктеу арқылы; барлау және 

бағалау активтерін құру кезінде зерттеу және 

барлау бұрғылауын жүргізу 

 

 

8410 

8410 

7210 

 

7110 

 

2930 

 

7450 

 

1620, 

2920 

 

 

2610 

 

 

2420 

2420 

2420 

 

2420 

 

2420 

 

2420 

 

2420 

 

 

2420 

Басқа материалдық емес активтерді (материалдық емес активтерді) 

есепке алу жөніндегі операцияларды көрсетуге арналған 

хабарламалар (2730, 2740, 2750 шоттары) 

1. Басқа материалдық емес активтерді ҚҚС 

есебінсіз нақты құны бойынша сатып алу: 

- есептелетін сомалар 

бұрын жеткізушілерге берілген аванстар 

Ескерту: сатып алу жеткізушілерге қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек шоттары 

арқылы да көрсетілуі мүмкін. Сондай-ақ, егер 

сатып алу туралы ақпарат қажет болса, шағым 

қосымша іріктеулерден аулақ болады. Содан 

кейін шоттардың корреспонденциясы келесідей 

болады: 

- сатып алу 

Dt 2730 Ct 3310/3390 

- жеткізушілер алдындағы қарызды төлеу: 

- есепті сомаларға байланысты 

Dt 3310, 3390 Ct 1251 

- бұрын берілген аванстарды есепке алу 

жолымен 

 

 

2730 

2730 

 

 

1251 

1610 
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Dt 3310, 3390 Ct 1610  

2. Сатып алынған материалдық емес активтерге 

ҚҚС сомасын көрсету: 

- есептелетін сомалар 

бұрын жеткізушілерге берілген аванстар 

 

 

1420 

1420 

 

 

1251 

1610 

3. ҚҚС-сыз басқа нақты материалдық емес 

активтерді (материалдық емес активтерді) 

сатып алудың көрінісі: 

заңды тұлғалар 

жеке тұлғалар 

еншілес ұйымдар 

Қауымдасқан және бірлескен ұйымдар 

- жарғылық капиталға салым ретінде 

- жай акциялар үшін төлем кезінде 

- қаржылық жалдау шарттарында 

- сіздің ұйымыңызбен жасалды 

 

 

 

2730 

2730 

2730 

2730 

2730 

2730 

2730 

2730 

 

 

 

3310 

3310 

3320 

3330 

5110 

5020 

4150 

2990 

4. Сатып алынған басқа материалдық емес 

активтерге ҚҚС сомасын көрсету: 

заңды тұлғалар 

еншілес ұйымдар 

Қауымдасқан және бірлескен ұйымдар 

 

 

1420 

1420 

1420 

 

 

3310 

3320 

3330 

5. Шығындарға жататын басқа материалдық емес 

активтердің амортизациясын есептеу: 

-жалпы және әкімшілік сипатта 

- дайын өнімді, тауарларды, жұмыстарды және 

қызметтерді сату арқылы 

аяқталу үстінде 

- операциялық жалдау бойынша (операциялық 

жалдауға берілген операциялық жүйелер үшін) 

 

 

7210 

 

7110 

 

2930 

7450 

 

 

2740 

 

2740 

 

2740 

2740 

Кейінге қалдырылған салық активтерін есепке алу үшін 

пайдаланылатын шоттардың корреспонденциясы (2810 шоты) 

1. Уақытша айырмашылықтар нәтижесінде пайда 

болатын корпоративтік табыс салығының 

сомасы болашақта төленеді 

 

7710 

 

2810 

2. Болашақ вексельдердің аванстық төлемі 

ағымдағы шоттан жүзеге асырылады 

2810 1030 

Амортизацияланған құны бойынша қысқа мерзімді қаржылық 

есептемелердің есебін көрсетуге арналған хабарламалар (3010 шоты) 

1.  Алынған қысқа мерзімді банк банктегі 

ағымдағы шотқа аударылады 

1030 3010 

2. Банктегі ағымдағы шоттан ақша аудару арқылы 

несиені өтеу 

3010 1030 
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Корреспонденциялық шоттар, біз салық есептемелерін есепке алу 

үшін қолданамыз (3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190 

шоттары) 

1. Корпоративтік табыс салығы 7710 3110 

2. Банктегі ағымдағы шоттан есептелген 

корпорациялық табыс салығын бюджетке 

аудару 

3110 1030 

3. Жеке табыс салығын есептеу 3380, 

3310 

3120 

4. Жалақының есептелген кірістерінен жеке табыс 

салығын ұстау 

3350 3120 

5. Банктегі ағымдағы шоттан есептелген жеке 

табыс салығын бюджетке аудару 

3120 1030 

6. Банктегі ағымдағы шоттан ҚҚС бойынша салық 

есептемелерін бюджетке аудару 

3130 1030 

7. Банктегі ағымдағы шоттан акциздер бойынша 

салық есептемелерін бюджетке аудару 

3140 1030 

8. Салық салынатын табысқа әлеуметтік салықты 

есептеу: 

- кейінге қалдырылған шығыстар 

- іске асыру шығындарына жатқызылған 

шығыстар 

- жалпы және әкімшілік шығыстар 

- негізгі өнімді өндіру құнына жатқызылған 

шығындар 

- өндірістік шығындарды қолдау 

- негізгі және қосалқы өндіріске қызмет 

көрсетуге үстеме шығыстармен байланысты 

шығындар 

 

 

1620 

7110 

 

7210 

8110 

 

8310 

8410 

 

 

3150 

3150 

 

3150 

3150 

 

3150 

3150 

9. Банктегі ағымдағы шоттан әлеуметтік салық 

бойынша салық есептемелерін бюджетке 

аудару 

3150 1030 

10. Жер салығы 7210 3160 

11. Көлік құралдарына салынатын салық 7210 3170 

12. Банктегі ағымдағы шоттан көлік құралдарына 

салықты бюджетке аудару 

3170 1030 

13. Мүлік салығы 7210 3180 

14. Банктегі ағымдағы шоттан жер салығы 

бойынша салық есептемелерін бюджетке 

аудару 

3180 1030 

15. Басқа салықтар (мысалы, ойын бизнесі салығы)  

7210 

 

3190 



57 

 

Ескерту: салықтың әр түрін есепке алу кезінде 

жеке шот ашылады: 3191, 3192 

16. Басқа салықтар бойынша салық есептемелерін 

банктегі ағымдағы шоттан аудару 

3190 1030 

Басқа есепті жəне ерікті төлемдер бойынша есептемелерді есепке алу 

үшін пайдаланылатын шоттардың корреспонденциясы (3210, 3220, 

3230, 3240 шоттары) 

1. Әлеуметтік сақтандыруға әлеуметтік 

сақтандыру жарналарын есептеу: 

- кейінге қалдырылған шығыстар 

- іске асыру шығындарына жатқызылған 

шығыстар 

- жалпы және әкімшілік шығыстар 

- негізгі өнімді өндіру құнына жатқызылған 

шығындар 

- өндірістік шығындарды қолдау 

 

 

 

1620 

7110 

 

7210 

8110 

 

8310 

 

 

 

3210 

3210 

 

3210 

3210 

 

3210 

2. Әлеуметтік сақтандыруға әлеуметтік 

аударымдарды банктегі ағымдағы шоттан 

аудару 

3210 1030 

3. Есептелген жалақыдан ерікті зейнетақы 

жарналарын ұстап қалу 

3350 3222 

4. Бюджетке төленетін басқа да есепті төлемдер 

(Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 

453-554-баптарына сәйкес) 

- жалпы және әкімшілік шығыстарға 

байланысты 

- негізгі және қосалқы өндіріске қызмет көрсету 

шығындарымен байланысты 

Ескерту: басқа есепті төлемдерді есептеу 

кезінде субъектінің есеп саясатымен бекітілген 

келісілген мәмілелер туралы келісімде 

қабылданған қосалқы шоттарды басшылыққа 

алыңыз 

  

 

 

7210 

 

8410 

 

 

 

3230 

 

3230 

5. Жұмыс берушілердің қызметкерлерге төленген 

кірістері бойынша есепті әлеуметтік 

медициналық сақтандыруға аударымдар 

сомасын есептеу (2017 жылғы 1 шілдеден 

бастап): 

- негізгі өндіріс 

қосалқы өндіріс 

әкімшілік персонал 

 

 

 

 

8410 

8410 

7210 

 

 

 

 

3233 

3233 

3233 
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6. Жеке кәсіпкердің алған кірістерінен есепті 

әлеуметтік медициналық сақтандыруға 

жарналарды есептеу 

 

7210 

 

3234 

7. GPC келісімдері бойынша жеке тұлғаның 

кірістерінен есепті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жарналарын ұстап қалу (2017 

жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін) 

 

3390 

 

3234 

 

№ 

р\с 

 

Жұмыс мазмұны 

Корреспонденция 

шоттар 

Дебет Несие 

1 2 3 4 

Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 

берешекті көрсету үшін хабарламалар (3310 шоты) 

1. 

 

Баланста ҚҚС есебінсіз келісім-шарттық құны 

бойынша жеткізушілерден және мердігерлерден 

түсетін түсімдер: 

- шикізат материалдары 

- тауарлар 

- басқа қорлар 

- негізгі құралдар 

- жылжымайтын мүлікке инвестициялар ретінде 

жіктелген негізгі құралдар 

- өсімдіктер 

- жануарлар 

- материалдық емес активтер 

- жұмыстарды орындау және өнімді сатумен 

байланысты қызметтер 

- негізгі өндіріс мақсатында орындалған 

жұмыстар мен көрсетілген қызметтер 

- қосалқы өндіріс мақсатында орындалған 

жұмыстар мен көрсетілген қызметтер 

- негізгі және қосалқы өндіріске қызмет көрсету 

бойынша орындалған жұмыстар мен 

көрсетілген қызметтер 

- жалпы және әкімшілік мақсаттарда 

орындалатын жұмыстар мен қызметтер 

 

 

1310 

1330 

1350 

2410 

2310 

 

2510 

2520 

2730 

7110 

 

8110 

 

8310 

 

8410 

 

7210 

 

 

3310 

3310 

3310 

3310 

3310 

 

3310 

3310 

3310 

3310 

 

3310 

 

3310 

 

3310 

 

3310 

 

2. Жеткізушілер мен мердігерлердің шоттарында 

ҚҚС сомасын көрсету 

1420  3310 

3. Жеткізушілер мен мердігерлердің вексельдерін 

төлеу: 

- кассадан қолма-қол ақша 

- банктегі ағымдағы шоттан ақша аудару 

 

3310 

3310 

3310 

 

1010 

1030 

1050 
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- жинақ шоттарынан 

- шот ұсыну арқылы 

- бұрын алынған қысқа мерзімді аванстық 

төлемді есепке алу арқылы 

- бұрын алынған ұзақ мерзімді авансты есептеу 

жолымен 

- шикізатқа, дайын өнімге, тауарларға, басқа да 

қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерге, 

орындалған жұмыстарға, көрсетілген 

қызметтерге заттай айырбастау арқылы 

3310 

3310 

3310 

3310 

3050 

3510 

4410 

1210 

 

 

 

 

 

 

4. Нарықтық айырбастау бағамының өсуі 

нәтижесінде жеткізушілер мен мердігерлерге 

шетелдік валютадағы қысқа мерзімді 

кредиторлық берешектің ұлғаюы 

 

7430 

 

3310 

5. Нарықтық айырбас бағамдарының төмендеуі 

салдарынан жеткізушілер мен мердігерлерге 

шетелдік валютадағы қысқа мерзімді 

кредиторлық берешектің азаюы 

 

3310 

 

6250 

 

№ 

р\с 

 

Жұмыс мазмұны 

Корреспонденция 

шоттар 

Дебет Несие 

1 2 3 4 

Еңбекақы бойынша бухгалтерлік есеп бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешекті көрсетуге арналған хабарламалар (3350 

шоты) 

1. 

 

Еңбекақы: 

- негізгі өндірістің қызметкері 

- қосалқы өндірістегі жұмысшылар 

- дайын өнімді сатумен айналысатын 

қызметкерлер (мысалы, сату бойынша 

менеджерлер: сату бөліміндегі жұмысшылар 

және т.б.) 

- негізгі және қосалқы өндірістерге қызмет 

көрсететін құрылымдық бөлімшелердің 

қызметкерлері 

- әкімшілік персонал 

- жұмысты орындаумен айналысатын, кейіннен 

капиталдандырылатын және негізгі 

құралдардың баланстық құнын арттыратын 

персонал 

- жұмысты орындаумен айналысатын, кейіннен 

капиталдандырылатын және инвестициялық 

 

8110 

8310 

7110 

 

 

8410 

 

7210 

2410 

 

 

2310 

 

 

2990 

 

 

3350 

3350 

3350 

 

 

3350 

 

3350 

3350 

 

 

3350 

 

 

3350 
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жылжымайтын мүліктің баланстық құнын 

арттыратын қызметкерлер 

- басқа ұзақ мерзімді активтермен айналысатын 

персонал 

- нысандарды экономикалық тұрғыдан салумен 

айналысатын персонал 

- кейінге қалдырылған шығыстар құрамына 

кіретін қысқа мерзімді активтерді құру бойынша 

жұмыстарды орындайтын персонал 

- кейінге қалдырылған шығыстар құрамына 

кіретін ұзақ мерзімді активтерді құру бойынша 

жұмыстарды орындайтын персонал 

- пилоттық зауыттарды жобалау, салу және 

дамыту, құралдарды, шаблондарды, мөрлерді 

өндірудің жаңа технологиялық процестерімен 

айналысатын персонал (негізгі шарт - әр жоба 

бойынша жұмыс ұзақтығы 12 айдан аспайды) 

2930 

 

1620 

 

 

2920 

 

 

1630 

3350 

 

3350 

 

 

3350 

 

 

3350 

 

 

2.  Жалақы бойынша салық салынатын табысқа 

әлеуметтік салықты есептеу: 

- негізгі өндірістің қызметкерлері 

- қосалқы өндіріс жұмысшылары 

- дайын өнімді сатумен айналысатын 

қызметкерлер (мысалы, сату бойынша 

менеджерлер: сату бөліміндегі жұмысшылар 

және т.б.) 

- негізгі және қосалқы өндірістерге қызмет 

көрсететін құрылымдық бөлімшелердің 

қызметкерлері 

- әкімшілік персонал 

- жұмысты орындаумен айналысатын, кейіннен 

капиталдандырылатын және негізгі 

құралдардың баланстық құнын арттыратын 

персонал 

- жұмысты орындаумен айналысатын, кейіннен 

капиталдандырылатын және инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің баланстық құнын 

арттыратын қызметкерлер 

- басқа ұзақ мерзімді активтермен байланысты 

жұмыстармен айналысатын персонал 

- объектілерді салуды экономикалық тәсілмен 

жүргізетін персонал 

 

 

8110 

8310 

7110 

 

 

8410 

 

7210 

2410 

 

 

2310 

 

 

2990 

 

2930 

 

1620 

 

 

2920 

 

 

 

 

3150 

3150 

3150 

 

 

3150 

 

3150 

3150 

 

 

3150 

 

 

3150 

 

3150 

 

3150 

 

 

3150 
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- кейінге қалдырылған шығыстар құрамына 

кіретін қысқа мерзімді активтерді құру бойынша 

жұмыстарды орындайтын персонал 

- кейінге қалдырылған шығыстар құрамына 

кіретін ұзақ мерзімді активтерді құру бойынша 

жұмыстарды орындайтын персонал 

- пилоттық зауыттарды жобалау, салу және 

дамыту, құралдарды, шаблондарды, мөрлерді 

өндірудің жаңа технологиялық процестерімен 

айналысатын персонал (негізгі шарт - әр жоба 

бойынша жұмыс ұзақтығы 12 айдан аспайды) 

Жалақы кірісі бойынша әлеуметтік сақтандыру 

бойынша есепті аударымдардың есебі: 

- негізгі өндірістің қызметкері 

- қосалқы өндірістегі жұмысшылар 

- дайын өнімді сатумен айналысатын 

қызметкерлер (мысалы, сату бойынша 

менеджерлер: сату бөліміндегі жұмысшылар 

және т.б.) 

- негізгі және қосалқы өндірістерге қызмет 

көрсететін құрылымдық бөлімшелердің 

қызметкерлері 

- әкімшілік персонал 

- жұмысты орындаумен айналысатын, кейіннен 

капиталдандырылатын және негізгі 

құралдардың баланстық құнын арттыратын 

персонал 

- жұмысты орындаумен айналысатын, кейіннен 

капиталдандырылатын және инвестициялық 

жылжымайтын мүліктің баланстық құнын 

арттыратын қызметкерлер 

- басқа ұзақ мерзімді активтермен айналысатын 

персонал 

- нысандарды экономикалық тұрғыдан салумен 

айналысатын персонал 

- кейінге қалдырылған шығыстар құрамына 

кіретін қысқа мерзімді активтерді құру бойынша 

жұмыстарды орындайтын персонал 

- кейінге қалдырылған шығыстар құрамына 

кіретін ұзақ мерзімді активтерді құру бойынша 

жұмыстарды орындайтын персонал 

- пилоттық зауыттарды жобалау, салу және 

дамыту, құралдарды, шаблондарды, мөрлерді 

1630 

 

 

 

3150 
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өндірудің жаңа технологиялық процестерімен 

айналысатын персонал (негізгі шарт - әр жоба 

бойынша жұмыс ұзақтығы 12 айдан аспайды) 

3.  Жалақы кірістерінен жеке табыс салығын ұстау 

Жалақы кірістерінен зейнетақы қорына есепті 

жарналарды ұстау 

OSMS-ке жарналар төлейтін қызметкерлердің 

жалақысынан ұстап қалу (2019 жылғы 1 

қаңтардан бастап) 

Қызметкердің жалақы кірістерінен алимент, 

залал және басқа да есептемелерін (сот 

шешімдері негізінде) өндіріп алу 

Қызметкердің есепті ай үшін есептелген 

жалақысынан есептелген сомалар үшін 

дебиторлық берешектің есепті айдың соңында 

жабылмаған ұстау 

Ескерту: бұл шегерімді «айдан айға» ғана 

жасауға болады, өйткені Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 

қызметкердің келісімінсіз жалақыдан ұстап 

қалуға қатаң шектеулер бар (келісім жазбаша 

түрде жасалады). Өткен айларда өндірілген есеп 

беру сомалары бойынша жалақы бойынша 

берешекті ұстау. 

 

 

8110 

8310 

7110 

 

 

8410 

 

7210 

2410 

 

 

2310 

 

 

2990 

 

2930 

 

1620 

 

 

2920 

 

 

1630 

 

 

 

3210 

3210 

3210 

 

 

3210 

 

3210 

3210 

 

 

3210 

 

 

3210 

 

3210 

 

3210 

 

 

3210 

 

 

3210 

4. Жалақы кірістерінен жеке табыс салығын ұстау 3350 3120 

5. Жалақы кірістерінен зейнетақы қорына есепті 

жарналарды ұстау 

3350 3220 

5-а. OSMS-ке жарналар төлейтін қызметкерлердің 

жалақысынан ұстап қалу (2019 жылғы 1 

қаңтардан бастап) 

3350 3233 

6. Қызметкердің жалақы кірістерінен алимент, 

залал және басқа да есептемелерін (сот 

шешімдері негізінде) өндіріп алу 

3350 3390 

7. Қызметкердің есепті ай үшін есептелген 

жалақысынан есептелген сомалар үшін 

 

3350 

 

 

1251 
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дебиторлық берешектің есепті айдың соңында 

жабылмаған ұстау 

Ескерту: бұл шегерімді «айдан айға» ғана 

жасауға болады, өйткені Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес 

қызметкердің келісімінсіз жалақыдан ұстап 

қалуға қатаң шектеулер бар (келісім жазбаша 

түрде жасалады). 

Өткен айларда өндірілген есеп беру сомалары 

бойынша жалақы бойынша берешекті ұстау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230 

3410 

 

 

 

 

 

 

 

 

3410 

1230 

Қызметкерлердің қысқа мерзімді сыйақылары бойынша 

есептемелерді есепке алуды көрсету үшін хабарламалар (3430 шоты) 

1. Қызметкерлерге еңбекақы төлеуге жәрдемақы 

есептеу: 

- негізгі өндіріс 

қосалқы өндіріс 

- өз өндірісіндегі жартылай фабрикаттар 

өндірумен айналысады 

- әкімшілік персонал 

- Маркетинг және дайын өнімді, тауарларды, 

жұмыстарды және қызметтерді сату бөлімі  

 

8110 

8310 

8210 

 

7210 

7110 

 

3430 

3430 

3430 

 

3430 

3430 

 - құрылыс бөлімі объектіні экономикалық 

тұрғыдан салумен айналысады 

2930 3430 

2. Қызметкерлерге сыйлықақылар мен басқа 

сыйақыларды төлеу бойынша резервті есептеу 

7210 3430 

 

3. Қызметкерлерді қысқа мерзімді сыйақылар 

бойынша есептемелер үшін резервті пайдалану: 

- еңбек ақы бойынша 

- бонустық төлемдерді есептеу туралы (мысалы, 

13-жалақы, бір айдағы жұмыс нәтижелері үшін 

сыйлықақылар және т.б.) 

 

 

3430 

3430 

 

 

3350 

3350 

 

4. Қызметкерлерге сыйақы алу үшін 

пайдаланылмаған резервті қалпына келтіру 

Ескерту: бұл операцияны екі әдіспен көрсетуге 

болады: «қызыл кері қайтару әдісі» (теріс сан), 

«кері орналастыру әдісі» 

- қызыл сторн әдісі 

- «кері сымдар» әдісі 

 

 

 

 

 

8110 

3430 

 

 

 

 

 

3430 

8110 

5. Қызметкерлерге төленетін жәрдемақы 

 Ескерту: бұл операцияны екі әдіспен көрсетуге 

болады: «қызыл кері қайтару әдісі» (теріс сан), 

«кері орналастыру әдісі» 

- қызыл сторн әдісі 

 

 

 

 

8310 

 

 

 

 

3430 



64 

 

- «кері сымдар» әдісі 3430 8310 

 

№ 

р\с 

 

Жұмыс мазмұны 

Корреспонденция 

шоттар 

Дебет Несие 

1 2 3 4 

Құрылтай құжаттарында белгіленген резервтік капиталды есепке 

алу жөніндегі операцияларды көрсетуге арналған хабарламалар (5510 

шоты) 

1. 

 

Құрылтай құжаттарында белгіленген мөлшерде 

резервтік капиталды құру 

5710 

 

5510 

 

2. Есептік жылдағы шығындарды құрылтай 

құжаттары негізінде құрылған резервтен жабу 

5510 5710 

3. Бұрынғыдан шығындар болмайды 5510 5720 

4. Құрылтай құжаттарында белгіленген резервтен 

қатысушылардың дивидендтері мен кірістерін 

есептеу 

5510 3040 

Негізгі құралдарды қайта бағалау резервін есепке алу 

операцияларын көрсетуге арналған хабарламалар (5520 шоты) 

1. Қайта бағалау кезінде алынған негізгі құрал-

жабдықтардың баланстық құнының артуы 

(резерв әрбір негізгі құрал-жабдықтың 

резервінде қалыптасады) 

2410 5520 

2. Негізгі құралдың амортизациясының мөлшерін 

оның бағалауға дейін ұлғаюы 

5520 2420 

3. Өткен қайта бағалау нәтижесінде осы бір актив 

үшін есептелген негізгі құралдарды қайта 

бағалау резерві шегінде қайта бағалау 

нәтижесінде негізгі құралдардың баланстық 

құнын төмендету 

 

5520 

 

2410 

4. Қайта бағалау үшін резервтің шегеріміне 

(активті қайта бағалау кезінде) түзетілген 

амортизация мөлшерін азайту (орналастыру осы 

бөлімнің №3 орналастыру көлеміне есептелген) 

 

5520 

 

5610 

Материалдық емес активтерді қайта бағалау резервін есепке алуға 

арналған операцияларды көрсететін хабарламалар (5530 шоты) 

1. Қайта бағалау кезінде алынған басқа 

материалдық емес активтердің (материалдық 

емес активтердің) баланстық құнын ұлғайту 

(резерв әр материалдық емес активтер тізімінде 

қалыптасады) 

 

2730 

 

5530 
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2. Басқа материалдық емес активтердің 

амортизациясын олардың шамаланбаған 

сомасына көбейту 

5530 2740 

3. Өткен қайта бағалау нәтижесінде осы 

материалдық емес активке есептелген 

материалдық емес активтерді қайта бағалау 

резерві шегінде қайта бағалау нәтижесінде басқа 

материалдық емес активтердің баланстық құнын 

азайту 

 

5530 

 

2730 

4. Қайта бағалау үшін резервтің шегеріміне 

(активті қайта бағалау кезінде) түзетілген 

амортизация мөлшерін азайту (орналастыру осы 

бөлімнің №3 орналастыру көлеміне есептелген) 

 

2740 

 

   5530 

 

№ 

р\с 
Жұмыс мазмұны 

Корреспонденция 

шоттар 

Дебет Несие 

1 2 3 4 

1. 

 

Жарғылық капитал олардың атаулы құны 

бойынша жай акциялардағы 

Ескерту: жарғылық капитал акционерлік қоғам 

(АҚ) құрылтайшыларының жалпы 

жиналысында қабылданған және уәкілетті 

органда тіркелген құрылтай шарты негізінде 

көрсетіледі 

 

5110 

 

 

5020 

 

2.  Олардың атаулы құны бойынша артықшылықты 

акциялар бойынша да осындай 

5110 5010 

3. Жарғылық капиталды номиналды құны 

бойынша жай акциялардың жаңа 

шығарылымымен ұлғайту 

Ескерту: акционерлік қоғамның жарғылық 

капиталын өзгерту (ұлғайту немесе азайту) 

қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының 

негізінде жасалуы және уәкілетті органда 

тіркелуі керек 

 

 

5110 

 

 

   5020 

4. Номиналды құны бойынша артықшылықты 

акциялардың жаңа шығарылымы туралы да 

солай 

5110 5010 

5. Жай акциялар айналысынан шыққан кезде 

жарғылық капиталды азайту (атаулы құны 

бойынша) 

5020 5110 
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6. Дәл солай, артықшылықты акцияларды 

айналымнан шығарған кезде (номиналды құны 

бойынша) 

5010 5110 

7. Артықшылықты акцияларды қарапайым 

акцияға беру (айырбастау) 

5020 5010 

8. Серіктестіктің жарғылық капиталын серіктестік 

туралы меморандумға сәйкес көрсету 

Ескерту: жарғылық капитал серіктестікке 

қатысушылардың (құрылтайшылардың) жалпы 

жиналысында қабылданған және уәкілетті 

органда тіркелген серіктестік туралы 

меморандум негізінде көрсетіледі 

 

 

5110 

 

 

5030 

 

9. Серіктестіктің жарғылық капиталын серіктестік 

туралы меморандумға енгізілген өзгерістерге 

сәйкес ұлғайту 

5110 5030 

 

№ 

р\с 

 

Жұмыс мазмұны 

Корреспонденция 

шоттар 

Дебет Несие 

1 2 3 4 

 

1. 

 

- негізгі және қосалқы өндіріс 

- жалпы және әкімшілік мақсаттар 

- тауарларды, дайын өнімді, робот пен 

қызметтерді сату 

8410 

7210 

7110 

 

3440 

3440 

3440 

2. Экономикалық әдіспен өндірілген негізгі 

құралдарды жөндеуге кеткен шығындар 

резервінен есептен шығару: 

- тұтынылған шикізат үшін 

- басқа пайдаланылған резервтер үшін 

- негізгі құралдарды жөндеумен айналысатын 

қызметкерлердің жалақысы 

- негізгі құралдарды жөндеумен айналысатын 

жұмысшылардың салық салынатын кірісіне 

есептелген әлеуметтік салық бойынша 

- ОЖ-ны жөндеумен айналысатын 

қызметкерлердің кірістеріне есептелген 

қосымша әлеуметтік аударымдар 

- ОЖ-ны жөндеу үшін үшінші тарап 

мердігерлерін тарту 

- ОЖ-ны жөндеу бойынша жұмыстарды 

есептеуге байланысты үстеме шығындар сомасы 

 

 

3440 

3440 

3440 

 

3440 

 

3440 

 

 

3440 

 

3440 

 

 

1310 

1350 

3350 

 

3150 

 

3210 

 

 

3310, 

3380 

8410 



67 

 

3. Келісімшарт бойынша өндірілген негізгі 

құралдарды жөндеу шығындарының резервін 

есептеу үшін есептен шығару 

3440 3310, 

3380 

4. Негізгі және қосалқы өндірістің 

қажеттіліктеріне пайдаланылған негізгі 

құралдарды жөндеуге кеткен шығындар 

резервінің пайдаланылмаған мөлшерін қалпына 

келтіру 

Ескерту: бұл операцияны екі әдіспен көрсетуге 

болады: «қызыл кері қайтару әдісі» (теріс сан), 

«кері орналастыру әдісі» 

- қызыл сторн әдісі 

- «кері сымдар» әдісі 

 

 

 

 

 

 

8410 

3440 

 

 

 

 

 

 

3440 

8410 

5. Жалпы және әкімшілік мақсаттарда 

қолданылады 

Ескерту: бұл операцияны екі әдіспен көрсетуге 

болады: «қызыл кері қайтару әдісі» (теріс сан), 

«кері орналастыру әдісі» 

- қызыл сторн әдісі 

- «кері сымдар» әдісі 

  

 

№ 

р\с 
Жұмыс мазмұны Дебет Несие 

тауарлар мен қызметтерді сатудан түскен кірістерді есепке алу 

жөніндегі операцияларды көрсетуге арналған хабарламалар 

(балл 6010) 

1. Дайын өнімдер бөлшек саудада сатылады 

(кассалық аппарат арқылы) 

- бағасы ҚҚС есебінсіз 

- ҚҚС сомасында 

 

 

1010 

1010 

 

 

6010 

3130 

2. Дайын өнімді сату, қызмет көрсету және 

жұмыстарды орындау: 

- сатып алушылар мен клиенттерге төлемнің 

қалыпты шарттары бойынша 

а) ҚҚС есебінсіз сату құны 

б) ҚҚС сомасына 

- сатып алушылар мен клиенттерге төлем 

мерзімі бір жылдан асатын мерзімге 

а) ҚҚС есебінсіз сату құны 

б) ҚҚС сомасына 

әдеттегі төлем шарттары бойынша еншілес 

ұйымдар 

 

 

 

1210 

1210 

 

 

2110 

2110 

 

1220 

1220 

 

 

 

6010 

3130 

 

 

6010 

3130 

 

6010 

3130 
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а) ҚҚС есебінсіз сату құны 

б) ҚҚС сомасына 

- бір жылдан астам мерзімге кейінге 

қалдырылған төлем шарттары бойынша 

еншілес ұйымдар 

а) ҚҚС есебінсіз сату құны 

б) ҚҚС сомасына 

- әдеттегі төлем шарттарымен қауымдасқан 

және бірлескен ұйымдар 

а) ҚҚС есебінсіз сату құны 

б) ҚҚС сомасына 

- бір жылдан асатын мерзімге кейінге 

қалдырылған төлемдер бойынша қауымдасқан 

және бірлескен ұйымдар 

а) ҚҚС есебінсіз сату құны 

б) ҚҚС сомасына 

- әдеттегі төлем шарттары бойынша филиалдар 

мен құрылымдық бөлімшелер 

а) ҚҚС есебінсіз сату құны 

б) ҚҚС сомасына 

 

 

2120 

2120 

 

 

1230 

1230 

 

 

2130 

2130 

 

 

1240 

1240 

 

 

 

 

 

 

6010 

3130 

 

 

6010 

3130 

 

 

6010 

3130 

 

 

6010 

3130 

 

 

№ 

р\с 
Жұмыс мазмұны Дебет Несие 

1 2 3 4 

1. Есепті кезеңнің басы аяқталмаған жұмыс 

шығындарын көтереді (жартылай фабрикаттар) 

8210 1340 

2. Өз өндірісінің жартылай фабрикаттарын өндіру 

үшін пайдаланылатын шикізатты есептен 

шығару 

8210 1310 

3. Өз өндірісіміздің жартылай фабрикаттарын 

өндіру үшін пайдаланылатын басқа запастарды 

есептен шығару 

8210 1350 

4. Меншікті өндірістің жартылай фабрикаттарын 

дайындауға жұмсалған қосалқы өндірістік 

шығындарды есептен шығару 

8210 8310 

5. Өз өндірісінің жартылай фабрикаттарын 

(электр, жылу, ыстық және суық су, газ, көлік 

қызметтері және т.б.) өндіру үшін үшінші 

тұлғалардың қызметтер құнын жатқызу 

жеткізушілер мен мердігерлер 

еншілес ұйымдар 

қауымдасқан және бірлескен ұйымдар 

 

 

 

 

8210 

8210 

8210 

 

 

 

 

3310 

3320 

3330 
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- басқа ұйымдар мен жеке тұлғалар 8210 3380 

6. Өз өндірісінің жартылай фабрикаттарын 

өндірумен айналысатын жұмысшылардың 

есептелген жалақысы 

8210  

7. Өз өндірісіндегі жартылай фабрикаттарды 

өндірумен айналысатын жұмысшылардың 

табыстарына әлеуметтік салықты есептеу 

8210 3150 

8. Бірдей әлеуметтік жарналар 8210 3220 

9. Меншікті жартылай фабрикаттарды өндірумен 

байланысты шығындарды есептен шығару 

8210 8410 

10. Өз өндірісіндегі жартылай фабрикаттарды 

өндірумен айналысатын жұмысшылардың 

демалысын төлеу үшін резерв есептеу 

8210 3430 

11.  Есепті кезеңнің (жылдың) аяғында демалысты 

төлеу үшін артық құрылған резерв қалпына 

келтірілді 

8120 

3430 

3430 

8210 

12. Өз өндірісіміздің жартылай фабрикаттарын 

нақты шығындар бойынша сату 

7010 8210 

13. Өз өндірісіндегі жартылай фабрикаттарды 

негізгі өндіріс қажеттіліктеріне беру 

8110 8210 

14. Көмекші өндіріс қажеттіліктері үшін де бірдей 8310 8210 

15. Есепті кезеңнің аяғында меншікті өндірістің 

жартылай фабрикаттары бойынша аяқталған 

жұмыс қалдықтарын есептен шығару 

1340 8210 

16. Өзі өндіретін жартылай фабрикаттарда 

пайдаланылатын, мүмкін болатын баға 

бойынша пайдалануға жарамды қалдықтарды 

орналастыру 

1350 8210 

17. Өз өндірісіндегі жартылай фабрикаттарды бір 

шеберханадан екінші шеберханаға ауыстыру 

8210 8210 

18. Есепті кезеңнің соңында өндіріске жартылай 

фабрикаттардың қалдықтары жатқызылды 

1340 8210 

 

№ 

р\с 
Жұмыс мазмұны Дебет Несие 

1 2 3 4 

1. Дайын өнімді өткізу құны (нақты өзіндік құны 

бойынша) 

7010 1320 

2. Сатып алушы қайтарған дайын өнімнің құны 

қалпына келтіріледі (кері орналастыру әдісі) 

1320 7010 

3. Сатылған тауарлардың құны (нақты құны 

бойынша) 

7010 1330 
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4. Клиенттерге қайтарылған тауарлардың құны 

қалпына келтірілді (кері орналастыру әдісі) 

1330 7010 

5. Сату және қосалқы өндіріс қызметтерінің құны 7010 8310 

6. Жартылай фабрикаттарды сату құны 7010 1332 

или 

8210 

7. Жоғарыда көрсетілген шарттарда тауарлар мен 

қызметтерді сатудың өзіндік құны келесі 

операцияларда көрініс табады: 

- А типіндегі дайын өнімді өткізу құны 

- В типіндегі сату құны 

- көрсетілетін қызметтердің жалпы саны 

 

 

 

7010 

7010 

7010 

 

 

 

8111 

8112 

8113 

8. Есепті кезеңнің соңында шығындар сату 

нәтижелері бойынша қаржылық нәтижелерге 

бөлінеді (шотты жабу) 

5710 7010 

 

№ 

р\с 
Жұмыс мазмұны Дебет Несие 

1 2 3 4 

1. Жалпы және әкімшілік мақсаттар үшін 

пайдаланылатын шикізатты есептен шығару 

(зерттеу, зертханалық талдау және тестілеу 

және т.б. үшін) 

7210 1310 

 Дәл дайын өнім 7210 1310 

 Сол тауарлар 7210 1310 

 Сол жартылай фабрикаттар 7210 1310 

2. Басқа акциялар сияқты 7210 1350 

3. Жалпы және әкімшілік мақсаттар үшін 

қолданылатын қосалқы өндіріс шығындарын 

есептен шығару (қосалқы өндірістік 

шеберханалар тудыратын бу, ыстық су, суық 

және т.б.) 

7210 8310 

4. Жалпы және әкімшілік мақсаттарда (электр, 

жылу, ыстық және суық су, газ, көлік 

қызметтері, аудиторлық қызметтер, ақпараттық 

қызметтер, консультациялық қызметтер және 

т.б.) ұсынылған үшінші тарап ұйымдарының 

қызметтерінің құнын анықтау: 

жеткізушілер мен мердігерлер 

еншілес ұйымдар 

қауымдасқан және бірлескен ұйымдар 

- басқа ұйымдар мен жеке тұлғалар 

 

 

 

 

 

 

7210 

7210 

7210 

7210 

 

 

 

 

 

 

3310 

3320 

3380 
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5. Әкімшілік-басқару персоналы 

қызметкерлерінің есептелген жалақысы 

7210 3350 

6. Әкімшілік-басқару персоналы 

қызметкерлерінің кірістеріне әлеуметтік 

салықты есептеу 

7210 3150 

7. Бірдей әлеуметтік жарналар  3220 

7-1 Есепті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

үшін бірдей шегерім 

7210 3230 

8. Әкімшілік мақсаттарда қолданылатын 

материалдық емес активтердің амортизациясы 

есептелді 

Әкімшілік мақсаттарда қолданылатын негізгі 

құралдарға есептелген амортизация 

7210 2740 

9. Әкімшілік-басқару персоналының еңбек 

демалысына ақы есептеу 

 

7210 2420 

10. Есептік кезеңнің (жылдың) соңында демалысты 

төлеу үшін шамадан тыс құрылған резерв 

қалпына келтірілді: 

 

7210 3430 

11. Жалпы және әкімшілік мақсаттарда 

қолданылатын негізгі құралдарды жөндеуге 

есептелген резерв 

7210 

3430 

3430 

7210 

12. Жалпы және әкімшілік мақсаттарда 

пайдаланылатын негізгі құралдарды жөндеу 

үшін құрылған пайдаланылмаған резерв 

қалпына келтірілді: 

7210 3440 

13. Жалпы және әкімшілік мақсаттарда 

пайдаланылатын негізгі құралдарды жөндеу 

үшін құрылған пайдаланылмаған резерв 

қалпына келтірілді: 

7210 

3440 

3430 

7210 

 

14. Салық және бюджетке төленетін басқа 

есептемелерді есептеу 

жер салығы 

көлік салығы 

мүлік салығы 

басқа салықтар 

- басқа да есепті төлемдер 

 

 

7210 

7210 

7210 

7210 

7210 

 

 

3160 

3170 

3180 

3190 

3230 

15. Банк қызметтеріне ақы төлеу (банктік шотты 

жүргізу, төлем құжаттарын жүргізу және т.б. 

үшін) 

7210 1030 

 



72 

 

Жалпы пайданы (жиынтық залал) есепке алу үшін пайдаланылған 

шоттардың корреспонденциясы (5710 шоты): 

 

№ 

р\с 

Жұмыс мазмұны Дебет  Несие 

1 2 3 4 

1. Есепті кезеңдегі жалпы 

кірістер 

6 бөлім шоттары 

6020 жəне 6030 

шоттардан басқа   

 

5710 

2. Есепті кезеңдегі 

шығындардың жалпы 

сомасы 

 

 

5710 

7 бөлім 

шоттары,  

6020 жəне 6030 

шоттардан 

басқа 

3. Есепті кезеңнің қаржылық 

нәтижесін анықтау 

5710 5610 

 

№ 

р\с 
Жұмыс мазмұны Дебет Несие 

1 2 3 4 

1. Есепті кезеңнің басы аяқталмаған жұмыстың 

(негізгі өнімнің) өзіндік құнын өтейді 

8110 1340 

2. Негізгі өндіріс қажеттіліктері үшін 

пайдаланылатын шикізатты есептен шығару 

8110 1310 

3. Негізгі өндіріс қажеттіліктері үшін 

пайдаланылатын басқа резервтерді есептен 

шығару 

8110 1350 

4. Негізгі өндіріс қажеттіліктері үшін 

пайдаланылатын қосалқы өндіріс шығындарын 

есептен шығару 

8110 8310 

5. Негізгі өндіріс үшін пайдаланылатын өз 

өндірісінің жартылай фабрикаттарының құнын 

есептен шығару 

8110 8210 

6. Негізгі өндірістің технологиялық мақсаттары 

(электр, жылу, ыстық және суық су, газ, көлік 

қызметтері және т.б.) үшін үшінші тұлғалардың 

қызметтеріне шығындарды жатқызу 

жеткізушілер мен мердігерлер 

еншілес ұйымдар 

қауымдасқан және бірлескен ұйымдар 

- басқа ұйымдар мен жеке тұлғалар 

 

 

 

 

8110 

8110 

8110 

8110 

 

 

 

 

3310 

3320 

3330 

3380 
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7. Негізгі өндіріс жұмысшыларының есептелген 

жалақысы 

8110 3350 

8. Негізгі өндіріс жұмысшыларының табыстарына 

әлеуметтік салықты есептеу 

8110 3150 

9. Бірдей әлеуметтік жарналар 8110 3230 

9-1 Есепті медициналық сақтандыру үшін бірдей 

шегерім 

8110 3230 

10. Негізгі өндіріске байланысты үстеме 

шығыстарды есептен шығару 

8110 8410 

11. Негізгі өндіріс жұмысшыларының еңбек 

демалысын төлеу үшін резервті есептеу 

8110 3430 

12. Есепті кезеңнің (жылдың) аяғында демалысты 

төлеу үшін артық құрылған резерв қалпына 

келтірілді 

  

 Ескерту: бұл операцияны екі әдіспен көрсетуге 

болады: «қызыл кері қайтару әдісі» (теріс сан), 

«кері орналастыру әдісі» 

қызыл қалпына келтіру әдісі 

-бақылау әдісі 

 

 

 

8110 

3430 

 

 

 

3430 

8110 

13. Дайын өнімді орналастыру 1320 8110 

14. Есепті кезеңнің аяғында аяқталған жұмыс 

қалдықтарын есептен шығару 

1340 8110 

15. Мүмкін болатын баға бойынша пайдалануға 

жарамды негізгі өндірістік қалдықтарды 

орналастыру 

1350 8110 

16. Жас жұмысшылар мен өнімді малдың есебінде 

көрініс 

2520 8110 

17. Апаттық жұмыстарды жоғалту 7470 8110 

18.  

Орындалатын жұмыс тапшылығының көрінісі: 

- кінәлілерге залалды есептеу (олардың келісімі 

немесе сот шешімі негізінде) 

- егер кінәлілер анықталмаса немесе зақымға 

сенімді болмасаңыз 

 

1250 

 

7470 

 

8110 

 

8110 

19. Жұмыстарды тоқтата тұруға байланысты 

жұмыстың жоғалуы 

7510 8110 
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6 БӨЛІМ. ТАПСЫРМАЛАРҒА ЖАУАПТАР 

 

1-тапсырма 

Жауап: 

 

Активтер Пассивтер 

Шотта

р тобы 

Шот атауы Сома 

(мың 

теңге) 

Шотта

р тобы 

Шот атауы Сома 

(мың 

теңге) 

1010 Қолдағы ақша 782,0 3110-

3170 

Салық қарызы 568,0 

2310 Жылжымайты

н мүлікке 

инвестицияла

р 

5800,0 4170 Басқа ұзақ мерзімді 

кредиторлық 

берешек 

15000,

0 

2410 Негізгі 

құралдар 

17000,

0 

5020-

5030 

Құрылтайшыларды

ң салымдары, 

акциялар (меншікті 

капитал) 

1100,0 

2730 Материалдық 

емес активтер 

89,0 5510-

5520 

бөлінбеген пайда 7003,0 

 Барлығы 23671,

0 

 Барлығы 23671,

0 

 

2-тапсырма 

Жауап: 

 

№ 

№ 

р\с 

Шаруашылық мəміленің мазмұны Сома  Дебет  Несие  

1 Несие алушылардан - заңды тұлғалардан 

және жеке тұлғалардан қолма-қол 

ақшамен теңгеде ақша аударылды 

 

25 000 

 

1010 

 

1110 

2 Валюта бағамының айырмашылығынан 

түсетін түсім қолма-қол шетел 

валютасының қалдықтарын қайта бағалау 

кезінде анықталады 

450 1010 6250 

3 Қызметкерге кассадан төленген аванстық 

төлем 

5000 3350 1010 

4 Сатылған тауарлар үшін сатып алушыдан 

ағымдағы банктік шотқа түскен қаражат 

124 000 1210 1030 

5 Сатудан түскен түсімдер (тауарлар, 

өнімдер, қызметтер, жұмыстар) есебінен 

100 000 

100 000 

1020  

1030  

1010  

1020 



75 

 

шотты толтыру үшін кассадан ағымдағы 

банктік шотқа ақша түсті 

6 Теріс бағамдық айырма кассада шетелдік 

валютадағы қалдықтарды қайта бағалау 

кезінде танылады 

270 7430 1010 

7 Ағымдағы банктік шоттан төленген 

операциялық жалдау төлемдері 

45 000  7450 1030 

 

 

8 Кассадан қызметкердің есебіне беріледі 16 000 1250 1010 

9 Пайдаланылмаған есептік соманың 

қалдығы кассирге тапсырылды 

275 1010 1250 

10 Ұлттық валютадағы қолма-қол ақша 

кассадан құрылтайшының жарғылық 

капиталына салым ретінде алынды 

50 000 1010  1280 

11 Қызметкерге берілген пайызсыз қысқа 

мерзімді несие 

150 000 1250  1010 

 

Ескерту: 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» 

шоты бойынша бухгалтерлік есеп рәсіміне қатысты шоттардың типтік 

кестесінде қызметкерлердің дебиторлық берешегінің қозғалысымен 

байланысты операциялар осы шотта көрсетілгені көрсетіледі: 

–  шоттағы ақша активтерді сатып алу, қызметтерге ақы төлеу, 

іссапарлар және басқа да қажеттіліктер емес; 

–  қызметкерлерге берілген қарыздар, сондай-ақ ұйыммен 

қызметкерге келтірілген материалдық залалдың (жетіспеушілік, залал, 

ұрлық және т.б.) орнын толтыру бойынша есеп айырысулар және 

қызметкерлердің басқа да қысқа мерзімді дебиторлық берешегі. 

Сондықтан ұйымдардағы аналитикалық есепке алу үшін осы шотта 

қосымша қосалқы шоттар ашылып, «0» нөмірін 1,2,3 және басқаларға 

ауыстырылады. «9» санына дейін. 

Әдетте, кредиторлық берешек бойынша берешектің есебі 1251 қосалқы 

шоты бойынша жүргізіледі, ал 1253 қосалқы шот бойынша қысқа мерзімді 

қарыздар бойынша берешек - олардың аттары бар құрылған қосалқы шоттар 

ұйымның есеп саясатындағы шоттардың жұмыс жоспарында көрсетіледі. 

 

3-тапсырма 

Жауап: 

Ағымдағы банктік шоттағы азайтылмайтын қалдық қолма-қол ақшаны 

пайдалануда шектеулі болғандықтан, бұл соманы экономикалық мазмұны 

бойынша оның «қолма-қол ақша» тобына жатқызуға болмайды. бұл банкке 

салынған инвестициялардың сомасы. осылайша, қаржылық есепте «қолма-

қол ақша» кіші тобында көрсетілген кезде 1030 «Банктегі ағымдағы 

шоттағы ақша» шоты бойынша 1250.000 - 70,000 = 180.000 теңге сомасы 
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көрсетіледі және 2040 «Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар» 

шотында ( субъект ағымдағы шотты бір жылдан астам уақыт пайдаланатын 

болғандықтан) біз осы соманы көрсетеміз 70 000 теңге. 

 

4-тапсырма 

Жауап: 

1.  Кешіктірудің әр түрі үшін күмәнді дебиторлық берешек мөлшерін 

есептеңіз: 

586500 x 0.02 + 132200 x 0.04 + 89300 x 0.2 + 40000 x 0.3 + 32000 x 0.5 

= 62880тг. 

Бухгалтерлік есеп: 

Күмәнді дебиторлық берешек бойынша есептелген резерв 

DT 7440 CT 5460 64980 теңге 

(62880 + 2100) 

 

2.  Дауыс беру мерзімі өткеннен кейін есептен шығарылады 

DT 5460 CT 1210 21500 теңге 

(7000 + 4500 + 10000) 

 

3.  Дебиторлық қарызды қалпына келтіру Иванова А.И. 

DT 1210 CT 7440 4500 теңге 

 

Сатып алынған тауарларға (қызметтерге) кассадан алынған ақшаны 

Иванов А.И. 

DT 1010 CT 1210 4500 теңге 

 

4.  Есепті кезеңдегі күмәнді қарыздардың құны (түзетуге дейінгі 

есептен шығарылған шоттардың сомасы) есептелген резерв сомасынан асып 

кетсе, артық сома 1290 «Күмәнді талаптарды қамтамасыз ету» шотында 

жазылады. 

 

5-тапсырма 

Жауап: 

 

1.  Күмәнді дебиторлық берешек сомасын есептеңіз: 

43% 3 789 090 = 1 629 309 теңге; 

1 629 309-дан 3% = 48 879 теңге 

Күмәнді дебиторлық берешек бойынша есептелген резерв 

Dt 7440 Kt 5460 48 879 теңге 

Бұл әдісті қолданған кезде біз «Күмәнді қарыздар бойынша резерв» 

шотындағы қалдықтарды есепке алмаймыз, өйткені бұл әдіс осы кезеңде 

өткізілген сату пайызын алады. 
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6-тапсырма 

Жауап:  

 

№№ 

р\с 

Шаруашылық мәміленің 

мазмұны 
Сома Дебет Несие 

1 Есепті сомадан сатып алынған 

материалдар мен басқа 

тауарлы-материалдық қорлар 

5000 1310-1330, 

1350 

1250 

2 Жеке тұлғалардан сатып 

алынған материалдар мен 

қорлар 

1450 1310-1330, 

1350 

3390 

3 Жеткізушілерден материалдар 

мен материалдар сатып 

алынды 

105 000 1310-

1330,1350 

3310 

4 Тегін алынған акциялар: 

- Жеке тұлғалардан 

- заңды тұлғалардан 

24 000 

 

 

150 000 

1310-1330, 

1350,  

 

1310-1330, 

1350 

6220 

 

 

6220 

5 Әкімшілік шығыстардың 

материалдары мен басқа 

қорларын есептен шығару 

60 000 7210 1310-

1330, 

1350 

6 Материалдарды және басқа 

қорларды жеткізумен тікелей 

байланысты шығындарды тану 

6 270 1310-1330, 

1350 

3390 

7 Материалдарды және басқа да 

қорларды өтеусіз беру 

15 000 7410 1310-

1330, 

1350 

8 Өндіріске арналған шикізатты 

есептен шығару 

216 000 8110, 8310 1310-

1330,1350 

9 Сату құнын есептен шығару 275 000 7410  1310-

1330,1350 

10 Капиталдандырылған дайын 

өнім 

450 000 1320 8110, 

8210, 

8310 

11 Кінәлілер анықталмаған кезде 

дайын өнімнің жетіспеушілігі 

кінәлілердің есебінен 

5000 7470 1320 

11а Дайын өнімнің 

жетіспеушілігін кінәлілер 

есебінен өтеу 

5000 1250 1320 
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12 Табиғи шығын нормалары 

шегінде қоймада дайын өнімді 

есептен шығару 

1500 7470 1320 

13 Жеткізушілерден тауарлар 

сатып алу 

287 000 1310 3310 

14 Сатылған тауарлардың құнын 

есептен шығару 

320 000 7010 1330 

15 Уценка товара 5500 1360 1330 

16 Шығару резерві 18 900 7420 1360 

17 Қорлардың тозуына 

байланысты олардың құнын 

есептен шығару 

6200 1360 1310-

1330, 

1350 

18 Капиталдандырылған 

қалдықтар 

200 1350 8110, 

8210, 

8310 

19 Жеткізушіге сапасыз 

материалдарды олардың 

құнын төлегенге дейін 

қайтару: 

- келісімшарт бағасы бойынша 

- ҚҚС сомасы үшін 

5600 

728 

3310 

3310 

1310-

1330, 

1350 

 

1420 

20 Жеткізушіге сапасыз 

материалдарды олардың 

құнын төлегеннен кейін 

қайтару: 

- келісімшарт бағасы бойынша 

- ҚҚС сомасы үшін 

5600 

728 

1280 

1280 

1310-

1330, 

1350 

 

1420 

 

7-тапсырма 

Жауап: 

 

ТМЗ үшін қаржылық жылға арналған қаржылық есептіліктің 

түсіндірме жазбасында келесілерді жазу қажет (TMZ үшін қаржылық 

есептілікке ашып көрсету): 

Компания ФИФО әдісін TMZ құнын анықтау үшін пайдаланады, 

жылдың соңында 82 750 000 теңге тауарлық-материалдық қорлар және 

келесі элементтерді қамтиды: 

51 970 000 теңге сомасында шикізат 

–  30 780 000 теңге сомасында дайын өнім. 

ТМЗ қалдықтары өзіндік құнның немесе таза құнның ең азы бойынша 

өлшенеді. 

Ескерту.  TMZ қаржылық есептілігіне ашқан кезде мыналарды ескеру 

қажет: 
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– түсіндірме жазбада әрқашан ТМЗ қай құнын ескеретінін көрсету 

керек - өзіндік құнның немесе сатудың таза құнының ең азы; 

 – егер TMZ атауы кепіл берілмеген болса, онда бұл туралы түсіндірме 

жазба көрсетілмеуі керек; 

– егер TMZ тармақтарының ешқайсысы сатудың таза құнына дейін 

төмендетілмеген болса, онда бұл фактіні түсіндірме жазбада жазудың 

қажеті жоқ; 

– Сондай-ақ, TMZ-дегі кішкене түзетулер және олардың себептері 

сияқты қарапайым іс-әрекеттің бөлігі болып табылатын мәселелерді 

талқылаудың қажеті жоқ. 

 

8-тапсырма 

Жауап: 

Амортизация мөлшерін өндіріс әдісімен есептейміз. 

Осы елде өндірілген дайын өнім бірлігіне амортизация мөлшерін 

анықтау қажет.  Бұл = 900 00-ге тең: 100 000 дана = 9 теңге. 

Амортизация сомасы: 

1 жыл = 9000 дана x 9тг = 81 000 теңге; 

2 жыл = 13000 дана х 9 тг = 117 000 теңге. 

 

2. Амортизация әдісіне қарамастан, осы операцияны көрсететін 

бухгалтерлік жазба: 

Dt 7210 «Әкімшілік шығындар» 

немесе 8410 «үстеме шығындар» (осы машина қызмет ететін өндіріс 

түріне байланысты) 

СТ 2420 «Негізгі құралдардың тозуы.» 

 

9-тапсырма 

Жауап: 

Жабдықтың бастапқы құны: 413,000 + 177,000 = 590,000 теңге. 

(тенге) 

№ 

р\с 

Шаруашылық мəміленің 

мазмұны 
Сома Дебет Несие 

1 Жабдықтарды сату 

Жинақталған амортизация 

413 000 

177 000 

1210 

2420 

2410 

2410 

2 Жабдықтарды сату 

Өзек сатудан түскен кіріс 

Жиналған тозуды есептен шығару 

413 000 

37 000 

177 000 

1210 

1210 

2420 

2410 

6210 

2410 

3 Жабдықтарды сату 

Ср-ва негізгі сатылымынан түскен 

шығын 

Жинақталған амортизация 

400 000 

12 000 

 

177 000 

1210 

7420 

 

2420 

2410 

2410 

 

2410 
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4 Жабдықты басқа кәсіпорынға беру 

Негізгі құралдарды айырбастау 

бойынша алынған шығыстар 

Жинақталған амортизация 

380 000 

33 000 

177 000 

2410станок 

7410 

2420 

2410 

2410 

2410 

5 ОС-ны басқа тұлғаға тегін беру 

Жинақталған амортизация 

413 000 

177 000 

7410 

2420 

2410 

2410 

6  Ескіруге байланысты жабдықты 

жою 

Жинақталған амортизация 

Бөлшектенгеннен кейін TMZ 

капиталдандырылған 

413 000 

 

177 000 

15 000 

7410 

 

2420 

1310 - 1330, 

1350 

2410 

 

2410 

2410 

7 Os басқа ұйымға тегін беру 

Жинақталған амортизация 

413 000 

177 000 

7410 

2420 

2410 

2410 

8 Ескіруге байланысты жабдықты 

жою 

Жинақталған амортизация 

Бөлшектенгеннен кейін TMZ 

капиталдандырылған 

 

  

413 000 

 

177 000 

15 000 

7410 

 

2420 

1310 -  

1330, 

1350 

2410 

 

2410 

6210 

 

10-тапсырма 

Жауап: 

 

№ 

р\с 

Содержание хозяйственной 

операции 

Сома Дебет Несие 

1 Ақша клиенттен ұйымның 

банктік шотына сатып алынған 

тауар үшін аванстық төлем 

ретінде түсті 

666 700 1030 3500 

2 Тауар жеткізушісінен алынған 

шот-фактура: 

- тауарлардың ҚҚС есебінсіз 

- ҚҚС сомасы 

 

 

300 000 

39 000 

 

 

1330 

1420 

 

 

3310 

3310 

 

3 Ағымдағы шоттан тауарды 

жеткізушіге төленеді 

339 000 3310 1030 

4 Көрсетілген қызметтерге шот-

фактура ҚҚС есебінсіз қызмет 

көрсетуші А ұйымынан 

ұсынылған 

 

53 500 

6 955 

 

7210 

1420 

 

3310 

3310 
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5 Ағымдағы шоттан қызмет 

провайдеріне төленген 

60 455 3310 1030 

6 Тапсырыс беруші алдын-ала 

төлеген жартылай жөнелтілген 

тауарлар: 

- жүктерді жөнелту үшін шот-

фактура ҚҚС-сыз шығарылған 

Шот-фактурадағы ҚҚС сомасы 

- жөнелтілген тауар үшін 

аванстық төлем есептеледі 

 

 

 

300 000 

39 000 

 

339 000 

 

 

 

1210 

1210 

 

3510 

 

 

 

1330 

3130 

 

1210 

7 Төленген ҚҚС сомасы  3130 1420 

 

Алынған деректерді шоттарға таратыңыз - «ұшақтар»: 

Дт шоты 1210 Кт                            Дт шоты 3310 Кт                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дт шоты 1420 Кт                              Дт шоты 3130 Кт 

0 Х 

 

7) 45955 

 

6) 

39000 

Бр.45955 30 000 

Х 11 945 

 

Айдың аяғындағы шоттардағы қалдық: 

- 3310 шоты «Жеткізушілер алдындағы қарыз» = 152 000 

0 Х 

 

6) 339000 

 

7) 

339000 

Бр.339000 339000 

0 Х 

0 152 000 

 

2) 339000 

5) 60455 

 

2) 

339000 

4) 60455 

Бр.399455 399455 

Х 152 000 
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11-тапсырма 

Жауап: 

Тамыз айы үшін комиссия мөлшері - 1 200 000 х 5% = 61,000 теңге 

Сатушыларға тамыз айы үшін есептелген комиссиялар 

Dt 7110 Kt 3350 Сома 61 000 тг 

 

12-тапсырма 

Жауап: 

1.  Ұзақ мерзімді несиенің ағымдағы (қысқа мерзімді) бөлігі = 2 400 

000 теңге. 

3040 «Ұзақ мерзімді қаржылық есептемелердің ағымдағы бөлігі» шоты. 

2.  Қарыздың ұзақ мерзімді бөлігі = 12,000,000 - 2,400,000 = 9 600 000 

теңге. 

4010 «ұзақ мерзімді банктік қарыздар» шоты. 

 

13-тапсырма 

Жауап:  

1.  Аяқталғаны туралы сертификатқа қол қойылған кезде. 

2.  Табыс мөлшері (ҚҚС-сыз) = 600,000: 1.12 = 535 714 теңге. 

Төленген ҚҚС сомасы = 600,000 - 535 714 немесе 535,714 x 12% = 64,646 

теңге. 

 

№ 

р\с 

Шаруашылық мəміленің мазмұны Сома Дебет Несие 

1 Құрылыс-монтаж жұмыстары актісіне 

қол қойылды (ҚҚС-сыз) 

 

535 714 

 

1210 

 

6010 

2 Төленген ҚҚС сомасы 64 646 1210 3130 

3  Тапсырыс берушіге құрылыс-

монтаж жұмыстары үшін төлем 

жасаған кезде 

600 000 1030 1210 

 

14-тапсырма 

Жауап: 
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1.  Табыстың бұл түрі кейінге қалдырылған табыс деп аталады. 

2.  Операцияларды көрсету үшін бухгалтерлік жазбалар: 

Абонентте: 

 

күні Шаруашылық 

мəміленің мазмұны 

Сома Дебет Несие 

Қыркүйек өкілі 

жылдың 

2008 жылға жазылу 

үшін ағымдағы шоттан 

төленді 

15 000 1610 1030 

Қаңтар трек. 

жылдың 

Алынған жазылым 

журналы (ҚҚС-сыз) 

(15,000: 12 ай): 1.12 

 

1 116,07 

 

  1310 

 

3310 

Қаңтар трек. 

жылдың 

Бастапқы ҚҚС 133,93 

 

1420 3310 

Қаңтар трек. 

жылдың 

Журналдың құны 1 250 7210 1610 

 

Компанияда: 

күні Шаруашылық 

мəміленің мазмұны 

Сома Дебет Несие 

Қыркүйек өкілі 

жылдың 

2008 жылға жазылу 

үшін ағымдағы шоттан 

төленді 

15 000 1030 3510 

Қаңтар трек. 

жылдың 

Алынған жазылым 

журналы (ҚҚС-сыз) 

(15,000: 12 ай): 1.12 

 

1 116,07 

1210 6010 

Қаңтар трек. 

жылдың 

Бастапқы ҚҚС 133,93 

 

1210 3310 

Қаңтар трек. 

жылдың 

Журналдың құны 1 250 3510 1210 

 

15-тапсырма 

Жауап: 

1.  Өнімнің нақты құнын есептеңіз. 

Шығу бірлігіне тікелей шығындар: 

 

Көрсеткіштер «А» өнімі «В» өнімі 

Шикізат материалдары 350 тенге 8750 тенге 

Жұмысшылардың 

жалақысы 

11 750 тенге 

(470 тг х 25 ч/час) 

58 750 тенге 

(470 тг х 125 ч/час) 
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Жұмысшылардың 

жалақысына 

әлеуметтік салық 

1163,25 тенге 

(11750 – 1175) х 11% 

5816,25 тенге 

(58750 – 5875) х 11% 

Жабдықтың жұмысы 840 тенге  

(105 тг х 8 маш/час) 

1890 тенге 

105 тг х 18 маш/час 

Шығарылған өнімнің 

жалпы құны 

14 103,25 тенге 67 206,25 тенге 

 

Өнімнің барлық көлеміне тікелей шығындар: 

 

Көрсеткіштер «А» өнімі - 220 дана «В» өнімі - 100 дана 

Шикізат материалдары 77 000 тенге 875 000 тенге 

Жұмысшылардың 

жалақысы 

2 585 000 тенге 5 875 000 тенге 

Жұмысшылардың 

жалақысына 

әлеуметтік салық 

255 915 тенге 581 625 тенге 

Жабдықтың жұмысы 184 800 тенге 189 000 тенге 

Шығарылған өнімнің 

жалпы құны 

3 102 715 тенге 6 720 625 тенге 

 

2)  сату шығындары: 

Сату құны = 14 103.25 x 217+ 67 206.25 x 91 = 9 176 174 теңге 

Сату құны (агенттік алымдар) = 45,881 теңге (9,176,174 x 0.5%) 

3)  Іскери операциялар журналы: 

Іскери операциялар журналын толтырмас бұрын, AUP жалақысына 

есептелген әлеуметтік салық сомасын есептейміз: 

(710,000 теңге - 71,000) х 11% - 70 290 теңге, мұндағы 71000 - 

жалақының 10% мөлшеріндегі есепті зейнетақы жарналарының сомасы. 

(Әлеуметтік салық әр қызметкерге есептеледі)    тенге 

№ 

р\с 

Шаруашылық мәміленің 

мазмұны 
сома Дебет Несие 

1 «A» және «B» өнімдерін 

өндіруге арналған айлық 

есептелген шикізат 

952 000 8110 1310 

2 Негізгі өндірістегі 

жұмысшыларға есептелген 

жалақы 

8 460 000 8110 3350 

3 Жабдықты пайдалану 

шығындары (мердігер қызмет 

көрсетеді) 

373 800 8110 3310 
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4 Бастапқы өндірістегі 

жұмысшылардың табыстарына 

есептелген әлеуметтік салық 

837 540 8110 3150 

5 Есептелген жалақы AUP 710 000 7210 3350 

6 AUP жалақысына есептелген 

әлеуметтік салық 

70 290  7210  3150 

7 Сату агенттеріне есептелген 

сыйақы 

45 881  7110 3390 

8 Капиталдандырылған «А» өнімі 3 102 715 1320 8110 

9 Капиталдандырылған «В» өнімі 6 720 625 1320 8110 

10 «А» сату құны 3 060 405,25 7110 1320 

11 «В» сату құны 6 115 768,75 7110 1320 

 

4)  айына шығындар түрі бойынша шығындар мөлшері: 

-  тікелей шығындар - сату құны - 9 176 174 теңге 

-  кезең шығындары - әкімшілік шығыстар + сату шығындары - 

710,000 + 70,290 + 45,881 = 826,171 теңге. 

 

16-тапсырма 

Жауап: 

1.  Негізгі және қосалқы өндірістің әр қызметкеріне еңбекақы, 

салықтар мен аударымдарды есептейміз: 

Бастапқы өндіріс: 

Негізгі өндірістің бір жұмысшысының жалақысы - бұл 

1 300 000: 5 = 260 000 теңге; 

Көмекші өндірістің бір жұмысшысының жалақысы 

850 000: 5 = 170 000 теңге; 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына (БЖЗҚ) есептелген есепті 

зейнетақы жарналарының (ОПВ) мөлшері есептелген жалақының 10% 

құрайды; 

Есептелген жалақыдан жеке тәсілге салықты (ПИТ) есептеу үшін ОПВ 

алынады және есепті жылдың 1 қаңтарындағы мемлекеттік бюджет туралы 

заңмен бекітілген айына ең төменгі жалақы (айлық жалақы) мөлшерінде 

салық салынбайтын сома алынады. 2014 жылы ең төменгі жалақы = 19966 

теңге; 

Әлеуметтік салық (CH) OPV қоспағанда есептелген жалақы сомасынан 

11% мөлшерінде алынады. Алайда, бюджетке әлеуметтік салық сомасы 5% 

мөлшерінде әлеуметтік салықпен бірдей мөлшерде есептелген әлеуметтік 

аударымдар сомасына азайтылған әлеуметтік аударымдардың сомасын 

аударады. 

Жоғарыда баяндалған шарттарға сүйене отырып, салықтық төлемдер 

мен жалақы аударымдарын есепке алу үшін есептеулер мен кестелер 

жасаймыз: 
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Қызметкер 
Есептелген 

жалақы 

Есептелген 

OPV 

мөлшері (2-

тен * 10%) 

Есептелген 

ЖТС мөлшері 

(2-топ 3-19 

966) * 10% 

Есептелген 

CH мөлшері 

(2-топ - 3-

топ) * 11% 

Есептелген 

СО мөлшері 

(2-баған - 3-

баған) * 5% 

Бюджетке 

төленуге тиісті 

соманың 

мөлшері (5-баған 

- 6-баған) 

1 2 3 4 5 6 7 

Бастапқы өндіріс     

Қызметкер 1 260 000 26 000 21 403,40 25 740 11 700 14 040 

Қызметкер 2 260 000 26 000 21 403,40 25 740 11 700 14 040 

Қызметкер 3 260 000 26 000 21 403,40 25 740 11 700 14 040 

Қызметкер 4 260 000 26 000 21 403,40 25 740 11 700 14 040 

Қызметкер 5 260 000 26 000 21 403,40 25 740 11 700 14 040 

БАРЛЫҒЫ 1 300 000 130 000 107 017  58 500 70 200 

Көмекші өндіріс     

Қызметкер 1 170 000 17 000 13 303,40 16 830 7 650 9 180 

Қызметкер 2 170 000 17 000 13 303,40 16 830 7 650 9 180 

Қызметкер 3 170 000 17 000 13 303,40 16 830 7 650 9 180 

Қызметкер 4 170 000 17 000 13 303,40 16 830 7 650 9 180 

Қызметкер 5 170 000 17 000 13 303,40 16 830 7 650 9 180 

БАРЛЫҒЫ 850 000 85 000 66 517  38 250  45 900 
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2.                                                                 (тенге) 
 

№№ 

р\с 
Шаруашылық мəміленің мазмұны Сома Дебет Несие 

1 Негізгі өнімді шығару үшін шикізат есептен 

шығарылады 

360 000 8110 1310 

2 Көмекші өндіріс қажеттіліктері үшін есептен 

шығарылған материалдар 

20 000 8310 1310 

3 Негізгі өндірістегі жұмысшыларға есептелген жалақы 1 300 000 8110 3350 

4 Көмекші өндірістегі жұмысшыларға да қатысты 850 000 8310 3150 

5 Негізгі өндіріс жұмысшыларының кірістеріне 

есептелген әлеуметтік салық (төленуге тиісті) 

70 200 8110 3150 

6   Көмекші жұмысшылардың табысы үшін де бірдей 45 900 8310 3220 

7 БЖЗҚ-да негізгі өндіріс жұмысшыларының 

жалақысынан есептелген OPV 

130 000 3350 3220 

8 Сол қосалқы өндіріс 85 000 3350 3220 

9 Негізгі өндірістегі жұмысшылардың жалақысынан 

есептелген ПИТ 

107 017 3350 3120 

10 Сол қосалқы өндіріс 66 517 3350 3120 

11 Негізгі өндіріс жұмысшыларының жалақысына 

әлеуметтік аударымдар сомасы есептелді 

58 500 8110 3210 

12 Сол қосалқы өндіріс 38 250 8310 3210 
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3.  Жоғарыда көрсетілген мәліметтерден негізгі өнім шығарылған 

өнімнің өзіндік құны бір айда 360,0 + 1300,0 + 70,2 + 58,2 = 1788,7 мың 

теңгені құрады. 

Дәл сол өндіріс бірлігі = 1,788,700: 90 = 19 877,44 мың теңге. 

 

4.  Бір айдағы қосалқы өнімді өндіру құны: 

20,0 + 850,0 +45.9 + 38.25 = 954 15 мың теңге. 

Дәл сол өндіріс бірлігі = 954 150: 40 = 23 853,75 теңге. 
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7 БӨЛІМ. ТЕСТ СҰРАҚТАРЫНА ЖАУАПТАР 

 

17-тапсырма 

Жауаптар: 

1.  Жауап: а) ықтимал қолайсыз жағдайларда қаржы құралдарын 

басқа ұйыммен айырбастау туралы келісім. 

2.  Жауап: а) Қаржы құралын басқа қаржы құралына айырбастау 

туралы қаржылық есептеме эмитент үшін ықтимал қолайсыз жағдайлармен 

шарттық есептемелердің болуы. 

3.  Жауабы: а) Табыс туралы есепте. 

4.  Жауап: c) белгісіз мән немесе пайда болу уақыты бойынша 

есептеме. 

5.  Жауап: c) болашақ операциялық шығындар. 

6.  Жауап: а) Субъектінің заңды түрде бекітілген құқығы бар және 

есептелген соманы өтеуге немесе активті сатуға және бір уақытта 

есептемелерді орындауға ниет етеді. 

 

18-тапсырма 

Жауаптар: 

1.  Жауабы: а) Жалпы кіріс 180 000 теңге, түсім 800 000 теңге. 

2.  Жауап: в) шикізатты жеткізуші алдындағы есептемелерді өтеу. 

3.  Жауабы: в) 128 000 теңге. 

4.  Жауабы: б) 156 324 000 теңге. 

5.  Жауабы: а) 351 125 теңге. 

 

19-тапсырма 

Жауаптар: 

1.  Жауап: в) Инвестициялардан ақшалай дивидендтер алу 

2.  Жауабы: а) Қаржылық іс-әрекеттің нәтижесінде ақшаның өсуі 

3.  Жауап: б) Компанияның рентабельділігі 

4.  Жауабы: в) құрылтай құжаттары 

5.  Жауап: б) ол кіріс туралы есепте көрсетілмеген;  ал баланста - 

дебиторлық берешек ретінде 300 000 теңге. 

6.  Жауап: б) Есептемелер - өткен оқиғалардың нәтижесі, ал шартты 

есептемелер - болашақ оқиғалардың нәтижесі.  
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8 БӨЛІМ. ӨЗ БІЛІМІН ТЕКСЕРУГЕ АРНАЛҒАН 

СҰРАҚТАРДЫҢ ЖАУАПТАРЫ 

 

1.  Ас әзірлеуге арналған шикізат пен тауарлар қандай бағамен 

есептеледі? 

Пісіруге арналған қоймалардағы шикізат пен тауарлар сатып алу 

бағалары бойынша сауда маржасын қоспай есептеледі.  Аспаздық өңдеусіз 

сатуға арналған сатып алынған тауарлар (шарап, арақ және алкогольсіз 

сусындар, сүт және сүт өнімдері, темекі және т.б.) сатып алу бағасында 

сауда маржасын қосқанда ескеріледі.  Сауда маржасының деңгейін ұйым 

әзірлеген прайс-парақтарға және таңдалған есеп саясатына сәйкес субъект 

өзі белгілейді және бекітеді. 

2.  Қоймадан тауарлар мен тауарларды шығару қандай құжаттар 

негізінде жасалады? 

Қоймадан тауарлар мен тауарларды шығару талаптар мен шот-

фактураларға негізделген.  Қоймадан өндіріске, буфетке, бөлшек сауда 

желісіне және басқа пункттерге жіберілген кезде шот-фактуралар 

жазылады, олар екі бағамен бағаланады: өзіндік құны бойынша (сатып алу 

құны немесе кітап бағасы), сақтаушының шотынан алынады және сату 

бағалары бойынша (  қосымша ақы алынуы мүмкін). 

3.  Операциялық есеп (баланс) әдісінің мәні? 

Бұл әдістің мәні бухгалтерлік есепте тауарлардың, тауарлардың 

орналасқан жерінде, материалдық жауапты тұлғалар үшін ақшалай түрде 

есепке алынатындығында.  Қоймалардағы тауарлар мен тауарларды есепке 

алуды материалдық жауапты тұлғалар (қойма меңгерушісі, қойма 

меңгерушілері) атауы, әртүрлілігі, саны, сандық және жиынтық есепке алу 

карточкаларындағы бағасы немесе тауарлық кітабтар бойынша жүргізеді. 

4.  Қоймадағы тауарлардың, тауарлардың қалдықтары туралы 

анықтама қандай жағдайларда жасалады? 

Материалдық жауапты адамның құндылықтарды қабылдау және 

жұмсау туралы жазбалары мен олардың тауарлық кітабындағы 

(карточкаларындағы) жазбаларының дұрыстығын бухгалтер үнемі тексеріп 

отырады, ол туралы арнайы бағанға жазба жасалады. 

Есептік деректермен салыстыру үшін айдың, тоқсанның соңында, 

сондай-ақ тауарлық-материалдық қорлар шығарылған күні қоймадағы 

қалған өнімдер, тауарлар туралы анықтама жасалады. 

5.  Қоғамдық тамақтандыру өндірісінде есепке алудың ерекшелігі 

мынада, өнімнің орналастырылуы өңделмеген шикізаттың массасына 

сәйкес (брутто массасы), жартылай фабрикаттардың шығуы таза массаға 

сәйкес жүзеге асырылады, сатылған тауарлардың есептен шығарылуы 

өнімдерді инвестициялау нормаларына сәйкес есептеу карточкаларында 

анықталған шикізаттың есептік бағалары бойынша жүзеге асырылады.  
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сатылған тағамдар мен аспаздық өнімдердің нақты санына арналған 

рецепттер жинақтарында жазылады. 

6.  Қабылдау парағында бағалардың қандай түрлері көрсетілген және 

неге? 

Қоршау парағында бағаның екі түрі көрсетілген (сату және есепке алу).  

Сату бағалары кезінде олар сауда нүктелерінде сатылады, ал жеңілдік 

бағалары бойынша (құны) олар өндіріс менеджерінің шотынан алынады.  

Күн ішінде сатылмаған тауарлар өндіріске қайтарылады, бұл «қайтарылған» 

бағанында көрсетіледі.  Күннің соңында өндірістен босатылған өнімнің 

құны мен мөлшері қабылдау парағымен анықталады. 

7.  Неліктен түгендеу қаншалықты жиі және қандай құраммен 

алынады? 

Өнімдердің, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің 

қозғалысын және олардың өндірістегі қауіпсіздігін бақылау түгендеу 

жүргізу арқылы жүзеге асырылады.  Мұны ұйымның басшысы, есепші және 

өндіріс менеджері кіретін комиссия айына кемінде екі рет, мүмкін, әр бес 

күнде бір рет жүргізеді. 

8.  Тамақтану саласындағы 8110 «Негізгі өндіріс» шотында қандай 

шығындар есепке алынады?  Негізгі жұмысшылардың жалақысы қалай 

есептеледі? 

Өндірістік шығындар 8110 «Негізгі өндіріс» шотында бөлек есепке 

алынады және 7110 «Өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу 

шығындары» шотында бөлек көрсетіледі, басқарумен байланысты 

шығыстар 7210 «Әкімшілік шығыстар» шотына қосылады. 

9.  Бөлшек сауда желісінің қызметкерлері қандай құжаттарға сәйкес 

(арбалар, науалар) тамақтандыру орындарының асханасынан тауарларды 

алады, ас үй қандай құжаттарға сәйкес шығарылады? 

Қағаздан шкафқа келетін тауарлар талап-фактурамен, ал ас үйден - 

күнделікті қабылдау парақтарымен немесе жүкқұжаттармен ресімделеді. 

Ыдыс-аяқ пен порция түрінде сатылатын ыдыс-аяқ, жеңіл тағамдар мен 

аспаздық өнімдердің бағасы есептеу арқылы анықталады.  Сатып алынған 

тауарлар буфеттерде бөлшек сауда бағасымен сатылады (сатып алу құны 

және сауда маржасы). 

Тұтынушылар тауарларды тікелей кассирге немесе кассадан төлейді, 

кассалық машинаны есепті түрде қолданады.  Табыс күнделікті жұмыс 

істейтін кассадан тамақтандыру компаниясының кассасына жалға беріледі.  

Барменге тапсырылған қаражат көлемінде қолма-қол ақша туралы түбіртек 

беріледі 

10.  Күннің соңында сатушылар бухгалтерияға қандай құжаттарды 

тапсырады? 

Күннің соңында сатушылар өндірістен шығарылған өнімнің құны мен 

мөлшерін анықтайтын қоршау парақтарын береді. 
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11.  Қоғамдық тамақтану өнімдерінің (қызметтерінің) сапасы туралы 

сертификатта қандай ақпарат бар? 

Сауда алаңынан тыс жерде сатылатын қоғамдық тамақтану өнімдерін 

(қызметтерін) өндіру және сату ережелеріне сәйкес, шот-фактурадан басқа, 

өнім өндірушісінің атауы көрсетілген сапа сертификаты, соған сәйкес 

жасалған нормативтік құжаттама, шығарылған күні, сақтау мерзімі және 

мерзімі көрсетілген.  сақтау шарттары, буып-түю бөлігінің және бүкіл 

партияның салмағы, сондай-ақ өнімнің бір бөлігінің (бөлігі, килограммы) 

бағасы.  Сертификатта көрсетілген сақтау мерзімі аспаздық өнімдердің 

жарамдылық мерзімі болып табылады және өнім өндірушіде болатын 

уақытты (процестің соңынан), тасымалдау, сақтау және сату уақытын 

қамтиды. 

12.  «Жеткізушілерден тауарлар мен тауарларды алу» үшін қандай 

сымдар жасалады? 

Дебет 1331 «Қоймадағы тауарлар» 

Кредит 3311 «Кредиторлық берешек» 

13.  «Жеткізушімен есеп айырысу» деген қандай пост жазылады? 

Дебет 3311 «кредиторлық берешек» 

Кредит 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша» 

14.  «Қолма-қол ақшамен есеп айырысу тұлғалары арқылы сатып 

алынған тауарлардың құны» деген қандай жазба орналастырылған? 

Дебет 1331 «Қоймадағы тауарлар» 

Кредит 3311 «Кредиторлық берешек» 

15.  «Қоймадан шикізат алу» үшін қандай сымдар жасалады? 

Дебет 8110 «Негізгі өндіріс» 

1331-несие «Қоймадағы тауарлар» 

16.  «Сатуға дайындалған шикізатты есептен шығару» қандай 

операцияларды жүзеге асырады? 

Дебет 7010 «Сатылған тауарлардың құны» 

Кредит 8110 «Негізгі өндіріс» 

17.  «Дайын өнімді буфеттерге, бөлшек сауда желісіне баланстық құны 

бойынша шығару» қандай посттар орналастырылған 

1332 дебет «Бөлшек саудадағы тауарлар» 

Кредит 8110 «Негізгі өндіріс» 

18.  «Сауда маржасы дайын өнімнің өзіндік құнына кіреді» қандай 

операциялар жасалады? 

1332 дебет «Бөлшек саудадағы тауарлар» 

1333 несие «Сауда маржасы» 

19.  «Пайдаланылмаған өнімдерді қоймаға қайтару» қандай 

операцияларды жүзеге асырады? 

Дебет 1331 «Қоймадағы тауарлар» 

Кредит 8110 «Негізгі өндіріс» 



93 

 

20.  «Сатылған тауарлардың құнын есептен шығару» қандай 

мәмілелер жасалады? 

7010 «Сатылған тауарлар мен көрсетілген қызметтердің құны» дебеті 

1332 несие «Бөлшек тауарлар» 

21.  «Қолма-қол ақшаны сатудан түскен кіріс капиталдандырылады» 

қандай операциялар жасалады? 

1010 «Қолдағы ақша» дебеті 

Кредит 6010 «Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен кірістер» 

22.  Қандай операциялар жасалды: «Сатудан түскен кіріс 

капиталдандырылды, өнім құны сауда маржасының мөлшеріне көбейді» 

1332 дебет «Бөлшек саудадағы тауарлар» 

1333 несие «Сауда маржасы» 

23.  «Сатушының жалақысы» деген қандай хабарландырулар бар? 

Дебет 7110 «Өнімді өткізуге және қызмет көрсетуге шығындар» 

Несие 3350 «Қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 

24.  Қандай хабарламалар жасалады? «Қызметкерлердің іссапар 

шығыстары» 

Дебет 7110 «Өнімді өткізуге және қызмет көрсетуге шығындар» 

1350 заем «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» 

25.  Қандай хабарламалар жасалады? «Жүкті жөнелту пунктіне дейін 

жеткізу» 

Дебет 7110 «Өнімді өткізуге және қызмет көрсетуге шығындар» 

3310 несие «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек» 

26.  Жарнамалық мақалаларды әзірлеу мен жариялау құны 

Дебет 7110 «Өнімді өткізуге және қызмет көрсетуге шығындар» 

3310 қарыз «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек 

27.  Қызмет көрсету кәсіпорындарында жұмыс істейтін 

қызметкерлердің жалақысы 

7210 «Әкімшілік шығындар» дебеті 

Несие 3350 «Қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 

28.  Банк қызметтеріне ақы төлеу 

7210 «Әкімшілік шығындар» дебеті 

Кредит 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша» 

29.  Кеңес беру, аудит және ақпараттық қызметтер үшін төлем 

7210 «Әкімшілік шығындар» дебеті 

3310 несие «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек» 

30.  Берілген немесе танылған айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық 

айыбы және санкциялардың басқа түрлері 

7210 «Әкімшілік шығындар» дебеті 

3230-несие «Басқа да есепті төлемдер бойынша басқа есептемелер» 
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31.  Ұрлық шығындары 

7210 «Әкімшілік шығындар» дебеті 

Кредит 1280 «Басқа қысқа мерзімді дебиторлық берешек», 1330 

«Тауарлар 

32.  Біржолғы сыйақы 7210 «Әкімшілік шығындар» дебеті 

Несие 3350 «Қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
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