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КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасының 
Бюджет кодексіне сəйкес «Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін 
iске асыру жөнiндегi шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрiнiң 2008 жылғы 29 желтоқсандағы №292-өкiмiне жəне Қазақстан 
Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 6 маусымдағы №544 қаулысымен 
бекітілген Нəтижеге бағдарланған бюджеттi енгiзу жөнiндегi iс-шаралар      
жоспарына сəйкес мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік қызметтері 
2013 жылғы 1 қаңтардан бастап Қоғамдық сектор үшін халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан əрі – ҚСХҚЕС) жəне есептеу 
əдісіне сəйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің жаңа əдіснамасына 
көшуі бойынша тиісті іс-шаралар жүзеге асырылды.

Қазіргі дүниежүзілік экономикадағы түбегейлі өзгерістер, олардың 
жаһандануына байланысты қаржылық есептіліктің құрастырылуының 
бірегейлік қағидаттарын енгізу арқылы оның түсінікті, орынды, сенімді жəне 
салыстырмалы болуы арқылы əртүрлі елдердің қаржылық есептілігінің сапа-
лы болуын талап етті.     

Осыған дейін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есеп жүргізу ережесінде кассалық əдіс, активті-пассивтік шоттар, 
«Арзан құнды жəне тез тозатын заттар» шотыжəне тағы басқа да келеңсіз жайт-
тар орын алды. Бұлар қоғамдық сектор үшін Халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарынның (бұдан əрі – ҚСХҚЕС) талаптарына сəйкес келмейді.

Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу ережесі  Қазақстан 
Республикасының нормативті құқықтық актілеріне сəйкес əзірленеді жəне 
республикалық, жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік меке-
мелерде бухгалтерлік есеп жүргізу тəртібімен белгіленеді. Мемлекеттік меке-
мелер бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілікті қалыптастыруды 
есептің нақты модельдерін анықтайтын есеп саясатына сəйкес жүзеге асырады. 
Есеп  саясаты – барлық мемлекеттік мекемелер үшін бірыңғай болып табыла-
тын, əр жылға белгіленген мемлекеттік мекемелер қаржылық есептілікті жасау 
жəне ұсыну кезінде қолданатын қағидаттар, негіздер, ережелер, қағидалар мен 
тəжірибе.

Қазіргі уақытта мынадай нормативтік құқықтық актілер бекітілген:
 – «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 
тамыздағы №393 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
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2010 жылғы 25 тамызда №6443 болып тіркелген), «Мемлекеттік мекеме-
лерде бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы  
министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі №348 бұйрығымен енгізілген өзгерістер 
мен толықтыруларды ескере отырып (Қазақстан Республикасы Əділет  
министрлігі 2012 жылғы 23 тамызда  №7873 болып тіркелген;

 – «Есеп саясатын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2010 жылғы 7 қыркүйектегі №444 бұйрығы (Қазақстан Респуб-
ликасы Əділет министрлігінде 2010 жылғы 22 қыркүйекте №6505 болып 
тіркелген), «Есеп саясатын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2010 жылғы 7 қыркүйектегі №444 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің 
2012 жылғы 21 қыркүйектегі №433 бұйрығымен енгізілген өзгерістер мен 
толықтыруларды ескере отырып;

 – «Қазақстан Республикасы мемлекеттік мекемелері үшін бухгалтерлік 
құжат нысандарының альбомын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 2 тамыздағы №390 
бұйрығы (Қазақстан Республикасы Əділет  министрлігінде 2011 жылғы 15 та-
мызда  №7126 болып тіркелген);

 – «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттарын жүргізу 
жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2010 жылғы  15 маусымдағы №281 бұйрығы (Қазақстан Республикасы 
Əділет  министрлігінде 2010 жылғы 29 маусымда №6314 болып тіркелген), 
«Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есеп шоттарының жоспарын 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 
маусымдағы №281 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің 2012 жылғы 11 шілдедегі №338 
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Əділет  министрлігінде 2012 жылғы 06 
тамызда №7830 болып тіркелген), енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды 
ескере отырып;

 – «Қаржы есептiлiгiн жасаудың жəне ұсынудың нысаны мен ережесiн 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2010 жылғы          
8 шiлдедегi №325 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
2010 жылғы 26 шілдеде № 6352 тіркелген), «Қаржы есептiлiгiн жасаудың 
жəне ұсынудың нысаны мен ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрiнiң 2010 жылғы 8 шiлдедегi №325 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің 
2012 жылғы 12 қыркүйектегі 418 бұйрығымен енгізілген өзгерістер мен 
толықтыруларды ескере отырып.

 – «Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің шоғырландырылған қаржы-
лық есептілігін жасау қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
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Қаржы министрінің 2010 жылғы 25 маусымдағы №303 бұйрығы (Қазақстан       
Республикасы Əділет министрлігінде 2010 жылғы 19 шілдеде №6339 
тіркелген), «Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің шоғырландырылған 
қаржылық есептілігін жасау қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 25 маусымдағы №303 бұйрығына 
өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 12 қыркүйектегі 417 
бұйрығымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып; 

 – «Мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
бюджеттік есептілігін жасау жəне ұсыну қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 27 ақпандағы №89 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2011 жылғы 29 шілдедегі №387 бұйрығы (Қазақстан Республи-
касы Əділет министрлігінде 2011 жылғы 15 тамызда №7131 тіркелді); 

 – «Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы №423 
бұйрығы (Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2011 жылғы 22 
қыркүйекте №7197 тіркелді); 

 – «Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
жүйесін мемлекеттік реттеудің кейбір мəселелері туралы Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрінің 2011 жылғы 24 ақпандағы №95 бұйрығына өзгеріс 
пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрі-
нің 2011 жылғы 27 сəуірдегі №219 бұйрығы (Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде 2011 жылы 20 мамырда №6965 тіркелді) (бұдан əрі –
Ұзақ мерзімді активтер бойынша жылдық тозу нормалары); 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне уəкілетті 
мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің тексерілетін 
субъектілерге қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік құқықтық 
актілерді қабылдау құзыреттерін қайта қарау мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы     
5 шілдедегі №452-IV Заңымен Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 
117-бабына қаржылық есептілік тізбесін нақтылау бойынша өзгерістер 
енгізілді). 

Бұл жүргізіліп жатқан реформаның түпкі мақсаты мемлекеттік  мекемелер-
дің бухгалтерлік есебін ҚСХҚЕС-нагармонизациялау арқылы мемлекеттің 
активі мен міндеттемесінің шоғырландырған балансын қалыптастыру.
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1-ТАҚЫРЫП

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ЖƏНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ 
ЖАСАУДЫҢ ҚАҒИДАТТАРЫ МЕН НЕГІЗГІ САПАЛЫҚ 

СИПАТТАМАЛАРЫ

Жоспар:
1.1 Қызметтің есептелуі мен үздіксіздігі қағидаттары
1.2 Қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары – түсініктілік, 
орындылық, сенімділік пен салыстырмалық
1.3 Қаржылық есептіліктің элементтері 

Осы тақырыпта пайдаланылатын негiзгi ұғымдар:
Есептеу əдісі, активтер, сервистік əлеует, қаржылық есептіліктер,  қаржылық 

есептіліктердің  элементтері қаржылық жағдай.

1.1 Қызметтің есептелуі мен үздіксіздігі қағидаттары

Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделген Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы 
заңнамасына жəне бюджеттік Кодекске сəйкес есептеу мен үздiксiздiк 
бухгалтерлiк есептi жүргiзудiң жəне қаржылық есептiлiктi жасаудың негізгі 
қағидаттары  болып табылады.

Есептеу қағидаты төлем уақытына қарамай, оларды жасау фактісі бо-  
йынша операция қорытындыларын танумен қамтамасыз етіледі. Олар есепке 
алу жазбаларында көрсетіледі жəне қаржылық есептілікке олар жатқызылған 
кезеңде енгізіледі. Шет елдерінің озық тəжірибесін есепке ала отырып, 
қаржылық есептілікті оның сапалы құрастырылуымен, бағалануын қарастыру 
қазіргі бəсекелестік заманда ең маңызды мəселелердің бірі болып табылады. 
Бухгалтерлік есеп жүйесіндегі ақпараттарды зерттеп экономикалық өмірде 
қолдану бір жағынан өте қиын, екіншіден өте пайдалы. Мұның қиындығы сол, 
бухгалтерлік есеп жүйесіндегі ақпараттар өзіне тəн айрықша тілмен баянда-
лады. Ал бухгалтерлік есептің пайдалылығы сол, мұнда ұйымның көптеген 
аспектілері сандық жəне сапалық жағынан өлшеніп, арнайы жолдармен 
тіркеліп, жинақталып, пайдалы экономикалық шешімдер қабылданады.

Нарық экономикасы дəуірінде ешнəрсе ешкімге жайдан-жай беріле салмай-
ды. Əр нəрсенің қаржылық көзі болады. Сондықтан əрбір бухгалтер жекелеген 
экономикалық фактілердің барлығын да зерттеп, зерделеуі керек. Бухгалтерлік 
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есепке алынатын фактілердің барлығы бағаланады, мұның экономикалық 
маңызы ашылады, əрбір факті арнайы құжаттарға түсіріледі, шашыранды 
фактілер есептеу принципі негізінде жинақталып, топтастырылып, арнайы 
басқарушылық шешімдер қабылданады.

Жекелеген шаруашылық фактілерінің негізінде ұйымдардың экономика-
лық жағдайлары өзгеріске түседі. Субъект активті болашақ экономикалық 
пайданың ағыны ықтимал болғанда, ал актив сенімді өлшенетін құнда немесе 
бағада болғанда баланста таниды. Актив ағымдағы есепті кезеңнен тысқары 
экономикалық пайда ағынының ықтималдығын болдырмайтын шығындар 
келтірілген кезде жылдың балансында танылмайды. Мұның орнына мұндай 
операция шығысты пайда мен залал туралы есепте тануға əкеледі. 

Субъект қазіргі бар міндеттемені өтеу нəтижесінде экономикалық пайда бар 
ресурстар ағыны туындаса жəне осы өтеудің шамасы сенімді түрде өлшенетін 
болса, міндеттемені жылдың балансында таниды. 

Кірісті тану активтер мен міндеттемелерді тануға тікелей байланысты. 
Субъект кірісті активтің ұлғаюына немесе міндеттеменің азаюына байланысты 
болашақтағы экономикалық пайданың ұлғаюы орын алған кезде пайда жəне 
залал туралы есепте таниды жəне мұндай өзгерістің шамасы сенімді өлшенуі 
мүмкін.

Шығыстарды тану активтер мен міндеттемелерді тануға тікелей байланыс-
ты. Субъект шығыстарды активтің азаюына немесе міндеттеменің ұлғаюына 
байланысты болашақтағы экономикалық пайданың азаюы орын алған кез-
де пайда жəне залал туралы есепте таниды жəне мұндай өзгерістің шамасы 
сенімді өлшенуі мүмкін.

Ұйымда күнделікті жұмыс істеліп, қызмет атқарылып отыратындығы 
белгілі. Осы орындалатын жұмыстар мен атқарылатын қызметтердің, яғни 
операциялардың орындалуы ұйымның бухгалтерлік балансының баптары-
на тікелей əсер етеді. Нақтырақ айтатын болсақ, ұйымдағы əрбір орындала-
тын операцияға сəйкес баланс өзгеріске ұшырап отырады. Бірақ бухгалтерлік 
баланстың актив жəне пассив баптарының теңдігі əрдайым сақталады. Со-
нымен қатар ұйымда əрбір орындалған операциядан кейін жаңадан баланс 
жасалмайтындығы белгілі жəне ол мүмкін емес. Себебі, ұйымда бір күннің 
өзінде бірнеше жүздеген операциялардың орындалуы мүмкін. Тіпті əрбір 
операция түгіл, күн сайын кəсіпорынның бухгалтерлік балансын жасап тұру 
үлкен күшті, көп уақытты қажет етеді. Сонымен қатар балансты күнделікті не-
месе əрбір орындалған операциядан кейін жасап отыру тиімсіз жəне қажет те 
емес. Міне осы себептен ұйымның бухгалтерлік балансы белгілі бір уақытқа, 
яғни есеп беретін кезеңге қарай (ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын) есептеу 
принципі негізінде жасалып отырады.

Қызметтің үздіксіздігі қағидаты мемлекеттік мекеме болашақта жұмыс 
істеуге ниетті екендігін, қызметті жою қажеттілігі немесе қызмет ауқымын 
анағұрлым қысқартуға болмайтынын  білдіреді. Егер мұндай ниет немесе 
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қажеттілік болса, онда қаржылық есептілік арнайы ереже бойынша жасала-
ды. Субъектіде қызмет аясын тарату немесе елеулі қысқарту ниеті де, бұған 
қажеттілік те жоқ деп ұйғарылады (ең болмағанда, есепті кезеңнен кейінгі 
он екі айдың ішінде). Субъект басшылық ұйымда өзінің қызметін үздіксіз 
жалғастыруға қабілетті болып саналады. Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық 
есептiлiктiң мақсаты – ұйымдардың қаржылық жағдайы, қызметiнiң нəтижелерi 
жəне қаржылық жағдайындағы өзгерiстер туралы толық жəне дұрыс ақпарат-
пен қамтамасыз ету болып табылады. Қаржылық есептіліктер субъектінің 
қаржылық жағдайын, қызметінің қаржылық нəтижелері ақша құралдарының 
қозғалысы мен капиталдағы өзгерiстерді объективті білдіруге тиіс.

Нарықтық қатынастар жағдайында бухгалтерлік есеп ақпараттары 
мен мəліметтерін пайдаланушылардың мақсаты бəсекелестік тұрғыда  
болатындығынан ақпараттарды пайдаланушылар мен өзара ақпарат алмас-
тырушылар арасында қарама-қайшылықтар да болуы мүмкін. Сондықтан 
ақпараттар жүйесі түсінікті, əрі қарапайым жолдармен аса бір сапа-
лы жəне жоғарғы деңгейде орындалуы керек. Ақпараттардың мағынасы 
мен көрсеткіштері логикалық санаға сиятындай болуы жөн. Осылайша 
қалыптасқан ақпараттар жүйесі тиісті тұтынушыларға хабарланған кезде капи-
тал рыногының жəне қаржы салымшыларының экономикалық мүмкіндіктерін 
біліп отыруға болады. Бухгалтерлік есепке тəн əдістерді, арнайы қолданбалы 
элементтердің маңызы мен мақсатын терең түсініп, күнделікті экономикалық 
өмірге пайдалану үшін, біздер қарапайым, түсінікті тілмен сөйлесе білуіміз 
керек. Бухгалтерлік есеп жүйесінде көптеген күрделі жəне осы пəнге тəн 
арнайы терминдер көптеп қолданылады. Нарықтық экономика заманында 
бухгалтерлік есепті «бизнес тілі» деп те атайды. Сондықтан, бухгалтерлердің 
сөйлем құрап сөйлеуі, терминдер мен ұғымдарды, синонимдерді өз орны-
мен мəдениетті түрде қолданып, пайдалануы түсінікті болуы керек. Мұның 
барлығының түпкі мақсаты – бухгалтерлік есеп өрісіндегі күрделі фактілерді 
бағалау мен өлшеу, сондай-ақ шаруашылық жүргізудің ұтымды жолдарын 
таңдап алу үшін арнайы қолданбалы тіл мен терминдерді білу. Яғни, ең бірінші 
кезектегі сенімді ақпараттар алу, есепке түсетін объектінің аты-жөнін анықтау, 
өлшеуге түсетін, байқап қарауға жататын шаруашылық фактілерін анықтап 
білу – бухгалтерлік есептің маңызды талаптарына  жатады. Уақыт пен кезеңдер 
өзгерген сайын шаруашылық фактілері немесе ұйымдардың шаруашылық 
жүргізудегі тəртібі, өнімдер өндіру, айырбас саудаға түсу, материалдар 
мен тауарлар пайдалану, аралық қатынастарға түсуші жақтармен сенімді 
жұмыстар атқару жиі-жиі өзгеріп отырады. Сондықтан да əрбір шаруашылық 
фактілерін, есеп ақпараттарын тұрақты түрде тексеріп, ұдайы экономикалық 
көрсеткіштермен салыстырып отыру талабы үздiксiздiк принципінен туындай-
ды. Шаруашылық əрекеттерге түсуші барлық құрылымдар бір-біріне тауарлар 
қояды, қызметтер көрсетеді, шот-фактуралар толтырып, өз шоттарын төлеп 
отырады, сатып алушылардан ақша алып, бухгалтерлік есепке тəн құжаттар 
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жасайды. Шаруашылық əрекеттерге қатысушылардың мақсаты – бухгалтерлік 
есеп ақпараттардың тұнықтылығы. Сондықтан бухгалтерлік есеп жүйесіне 
тіркелетін барлық шаруашылық фактілері  екі жаққа да ұтымды, ешбір қатесіз 
жəне толығымен орындалуы керек. 

1.2 Қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары 
түсініктілік, орындылық, сенімділік пен салыстырмалық

Нарықтық экономика жағдайында бухгалтерлік есеп іскер адамдарды 
біріктіре алатын бизнес пен кəсіпкерліктің тілі болып табылады. Бұған қоса, 
бухгалтерлік есеп макро-экономикалық көрсеткіштердің қалыптасуының жал-
пы мемлекеттік жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады.
Сондықтан олардың негізгі мақсаты əрбір субъектінің қаржылық жағдайы 
мен қызмет нəтижесі туралы шынайы ақпаратты ашып көрсету болып табы-
лады. Қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары түсініктілік, 
орындылық, сенімділік пен салыстырмалық болып табылады [1.1-сызба].

1.1-сызба 
Қаржылық ақпараттың сапалық сипаттамалары

ОРЫНДЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІК САЛЫСТЫРМАЛЫҚ ТҮСІНІКТІЛІК

     

Ақпарат шешім 
қабылдайтын 
қолданушылар 
үшін орынды 
болуы жəне 
оқиғаларды 
бағалауға 
көмектесуі, 
олардың өткен 
бағаларын 
растауы немесе 
түзетуі тиіс

Пайдалану-
шылар 
ақпаратқа 
сенімді 
ретінде сүйене 
алатын елеулі 
қателер мен 
бұрмалау-
лардың 
болмауы тиіс

Түрлі кезеңдердегі 
жəне түрлі 
мемлекеттік 
мекемелердің 
ақпаратын салыстыру 
мүмкіндігі. Ұқсас 
операциялардың 
қаржылық нəтижелері 
барлық мемлекеттік 
мекемелер үшін ортақ 
əдіснама бойынша 
жүзеге асырылуы тиіс.

Қаржылық 
есептілікте 
ұсынылатын 
ақпарат 
пайдалану-
шыларға 
түсінікті болуы 
тиіс.
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Түсініктілік – қаржылық есептілікте ұсынылатын ақпарат пайдаланушы-
ларға түсінікті болуы тиіс.

Орындылық – ақпарат шешім қабылдайтын қолданушылар үшін орынды 
болуы жəне оқиғаларды бағалауға көмектесуі, олардың өткен бағаларын рас-
тауы немесе түзетуі тиіс.

Сенімділік – пайдаланушылар ақпаратқа сенімді ретінде сүйене алатын 
елеулі қателер мен бұрмалаулардың болмауы тиіс.

Салыстырмалық – түрлі кезеңдердегі жəне түрлі мемлекеттік мекемелер-
дің ақпаратын салыстыру мүмкіндігі. Ұқсас операциялардың қаржылық 
нəтижелері барлық мемлекеттік мекемелер үшін ортақ əдіснама бойынша 
жүзеге асырылуы тиіс. 

Олар өткізілуі жағынан түсінікті жəне салыстырмалы, ал мағынасы 
жағынан орынды жəне сенімді болуы тиіс. 

Осы қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамаларын қамтамасыз 
ету үшін  мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттары жоспарына 
қосымша жиырма шот енгізілген.

Олар:
1130 Қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резерв
1360 Қорлардың құнсыздануына арналған резерв
2130 Ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резерв
2392 Негізгі құралдардың құнсыздануына арналған резерв
2522 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің  құнсыздануына арналған резерв
2632 Биологиялық активтердің құнсыздануына  арналған резерв
2722 Материалдық емес активтердің құнсыздануына  арналған резерв
3246 Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3310 Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері
3320 Қысқа мерзімді кепілдік міндеттемелері
4210 Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері
4220 Ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелері
5110 Резервтер
5111 Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв
5112 Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв
5113 Қаржылық инвестицияларын қайта бағалауға арналған резерв
5114 Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге арналған резерв
5115 Өзге резервтер
7440 Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар
7450 Резервтерді құру бойынша шығыстар
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Осы қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары қаншалықты 
қамтамасыз етілгендігі қаржылық есептіліктің №5 нысаны түсіндірме 
жазбадағы он бір қосымша кестелерді толтыру арқылы қадағалады. 

1.3 Қаржылық есептіліктің элементтері 

Операциялар мен оқиғалар есепке алу құжаттамасында тіркеледі жəне олар 
жататын кезеңдердің қаржылық есептіліктерінде танылады.

Қаржылық есептілік операциялар мен басқа оқиғалардың қаржылық 
нəтижелерін олардың экономикалық сипаттамаларына сəйкес негізгі санаттарға 
(қаржылық есептілік элементтеріне) топтай отырып көрсетеді. 

Активтер, міндеттемелер жəне капитал қаржылық есептіліктің қаржы 
ережесін бағалауға байланысты элементтері болып табылады жəне олар ба-
ланста көрініс табады. Кірістер мен шығыстар қаржылық қызмет нəтижелері 
туралы есепте қызмет нəтижелерін тікелей өлшеуге байланысты элементтер 
болып табылады.

Активтерге өткен оқиғалар нəтижесінде мемлекеттік мекеменің 
бақылауындағы  ресурстар жатқызылады, олардан  болашақта экономикалық 
пайда немесе сервистік əлеует күтіледі. 

Активке негізделген болашақ экономикалық пайдалар түрлі жолдармен 
түсуі мүмкін. Актив жеке немесе басқа активтермен үйлесімділікте тауарлар-
ды өндірген жəне қызметтер көрсеткен кезде басқа активтерге айырбастала, 
міндеттемені өтеуге қолданыла алады. Тауарларды өндіру жəне қызметтер 
көрсету үшін пайдаланылатын, бірақ ақша қаражатының таза түсімін 
тікелей қамтамасыз етпейтін активтер сервистік əлеуетті білдіреді.
Бұл негізінен мемлекеттік мекемелер қызметіне тəн. Ал, шаруашылық 
субъектілері үшін Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 Заңы 13-бап талабы: «Ак-
тивтер – дара кəсiпкер немесе ұйым өткен оқиғалар нəтижесiнде бақылап 
отырған, болашақта экономикалық пайда алу күтiлетiн ресурстар» орындалуы 
тиіс. 

Актив мынадай өлшемдердің кез келгеніне сəйкес келген жағдайда қысқа 
мерзімді (айналымды) ретінде жіктеледі: 

• оны сату немесе іске асыру ұйғарылады немесе ол қалыпты операциялық 
цикл барысында қолдануға арналған;

• ол негізінен сауда мақсаттарына арналған;
• есепті кезеңнен кейін 12 ай ішінде оны сату ұйғарылады; 
• немесе есепті кезеңнен кейін, кем дегенде 12 айға міндеттеме бойын-

ша есептеу үшін айырбастау немесе қолдану рұқсат етілсе – бұл ақша 
қаражаты немесе ақшалай баламалар [1.2-сызба].
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1.2-сызба 
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Барлық өзге активтер ұзақ мерзімді (айналымнан тыс) ретінде жіктеледі 
[1.3-сызба].

Мемлекеттік мекеменің реттелуі экономикалық пайданы немесе сервистік 
əлеуетті қамтитын ресурстардың шығып қалуына əкеп соқтыратын өткен 
оқиғалардан туындайтын елеулі міндеті міндеттеме болып табылады.  

Бар міндеттерді реттеу екінші тараптың талаптарын қанағаттандыру үшін 
əдетте мемлекеттік мекемеден экономикалық пайдасы бар ресурстардың 
шығып кетуіне байланысты. Бар міндеттемені реттеу ақша қаражатын төлеу-
мен басқа активтерді берумен, қызмет көрсетумен не бір міндеттемені 
басқасымен айырбастаумен жүзеге асырыла алады.

Міндеттеме мынадай кез келген талаптарды қанағаттандырғанда қысқа 
мерзімді ретінде жіктеледі: 

• оны өтеуді қалыпты операциялық цикл шегінде жүргізу ұйғарылады;
• ол негізінен сауда мақсаттарына арналған;
• ол есепті кезеңнен кейін 12 ай ішінде өтелуі тиіс немесе
• есепті кезеңінен кейін кем дегенде 12 айға субъект міндеттемені өтеуге 

мерзімін өткізіп алуға шартсыз құқығы болмағанда.
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1.3-сызба
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*егер де əділ құнды айқындауға мүмкіндік болмаса (əділ құн бойынша есеп моделі), 
онда биологиялық актив өз құны бойынша (нағыз шығындар бойынша есеп моделі) 
есептеледі.

Барлық міндеттемелерді алып тастағаннан кейін қалатын активтердегі 
үлес таза активтер/капитал болып табылады. Барлық міндеттемелерді алып 
тастағаннан кейін қалатын активтердегі үлес таза активтер/капитал болып 
табылады. 

2013 жылдың 1 қаңтарына дейін мемлекеттік мекемелердегі қолданылатын 
бухгалтерлік есепті жүргізу ережесі 1998 жылы  Қаржы министрлігінің №30 
нұсқауы бойынша жүргізілді. Оның негізгі кемшіліктері: активті-пассивті 
шоттардың болуы, кассалық əдісті пайдалануы жəне баланс баптарының 
күрделілігі – активі 9 бөлімнен, пассиві 5 бөлімнен тұруы [1.4-сызба].

ҚСХҚЕС негізінде  баланста 2 активті шот, 3 пассивті шот болуы 
қарастырылған. Бұл қаржылық есептілік стандарттарының сапалы түсініктілік 
сипаттамасын қамтамасыз етеді.
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1.4-сызба
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Тану бапты сөзбен сипаттауды жəне оның ақшалай шамасын жəне осы 
соманы қаржылық жағдай туралы есеп немесе қаржылық қызмет нəтижелері 
туралы есеп қорытындыларына енгізуді қамтиды. Тану өлшемдеріне жауап 
беретін баптарды мойындамау пайдаланылатын есеп саясатын ашумен де, 
ескертулермен де өтелмейді.   
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Қаржылық есептілік элементінің анықтамасына жауап беретін бапегер:
1) бапқа байланысты кез келген болашақ экономикалық пайданы немесе 

сервистік əлеуетті субъекті алады немесе жоғалтады деген ықтималдық 
болғанда;

2) нысанды сатып алуға немесе құнына іс жүзіндегі шығындар сенімді 
өлшенгенде танылуы тиіс.

Қаржы жылы жылдық қаржылық есептілік үшін есепті кезең болып табы-
лады.

Қаржылық есептілік жəне шоғырландырылған қаржылық есептілік өзіне 
есептіліктің мынадай нысандарын қамтиды: бухгалтерлік теңгерім (1-нысан), 
қаржылық қызмет нəтижелері туралы есеп (2-нысан), қаржыландыру көздері 
бойынша мемлекеттік мекеме шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп 
(3-нысан), таза активтер/капитал өзгерістері туралы есеп (4-нысан), қаржылық 
есептіліктің түсіндірме жазбасы (5-нысан).

Қаржылық есептіліктерін мемлекеттік мекемелер Қаржылық есептілікті 
жасау қағидаларының талаптарына сəйкес жасайды.

Шоғырландырылған қаржылық есептілікті бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшілері Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау қағидаларының 
талаптарына сəйкес жасайды.

Жылдық қаржылық есептілік жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
1 қаңтардан бастап 31 желтоқсан арасындағы күнтізбелік кезең үшін жаса-
лады. Тоқсандық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жəне 1 
қазанындағы жағдай бойынша жасалады

Қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында 
беріледі.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық  
есептілік туралы»  заңы. 28 ақпан 2007-жыл  №234-ІІІ. 

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің  «Мемлекеттік мекемелер-
де бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 
2010 жыл №393. (16-17б.б.).

3. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің  «Мемлекеттік мекемелер-
де бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

4. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 6 с.
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5. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 5 с. 

6. Б. С. Мырзалиев, А. А. Сəтмырзаев, Р. С. Əдбішүкіров.  Бухгалтерлік 
есеп теориясы жəне тəжірибесі: Оқу құралы. – Алматы: «Экономика». 2008. – 
10 б.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипаттамаларын атаңыздар.
2. Қолданыста болған мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есептің 

кейбір кемшіліктерін атаңыздар.
3. Есептеу қағидатын түсіндіріңіздер.
4. Қаржылық есептіліктің элементтеріне анықтама беріңіздер.
5. Сервистік əлеуеті дегеніміз не?
6. Қысқа жəне ұзақ мерзімді активтерге сипаттама беріңіздер.
7. Таза актив/капитал жайлы анықтама беріңіздер.
8. Қаржылық есептілік элементін сипаттайтын анықтаманы айтыңыздар.
9. Жылдық қаржылық есептілік үшін есепті кезең қай уақыт?
10. Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілікті жасауы жəне беруі 

қандай нормативті құжатқа негізделеді?

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсыралары

1. Қаржылық есептілікті құруда жəне бухгалтерлік есептілікті беруде 
негізгі принципті атаңыз:

А) Сенiмдiлiк жəне салыстырмалылық;
В) Түсiнiктiлiк, орындылық;
С) Қызметтің үздіксіздігі жəне есептеу принциптері;
Д) Сенiмдiлiк жəне орындылық;
Е) Активтердің  көбеюі.

2. Есептеу принципі нені білдіреді?
А) Операциялар мен өзге де оқиғалардың нəтижелері;
В) Операциялар мен өзге де оқиғалардың нəтижелері олар туындағанда та-
нылады;
С) Ақша қаражатын немесе оның баламаларын алу немесе төлеу кезінде 
тануды білдіреді;
Д) Активтердің  көбеюі   немесе  міндеттемелердің азаюы;
Е) Ұйымға  болашақта  экономикалық  пайда  əкелуі.    
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3. Актив мынадай өлшемдердің кез келгеніне сəйкес келген жағдайда 
айналымды (қысқа мерзімді) ретінде жіктеледі:

А) Есепті кезеңнен кейін, кем дегенде 12 айға міндеттеме бойынша есептеу 
үшін айырбастау немесе қолдану рұқсат етілсе – бұл ақша қаражаты немесе 
ақшалай баламалар.
В) Есепті кезеңнен кейінгі 12 ай ішінде негізінен сатуға арналған активтер;
С) Негізі есепті кезең ішінде экономикалық пайданың өсуін айқындау;
Д) Пайда əкелетін ресурстардың азаюына əкелетін ағымдағы қарыздар ашу;
Е) Негізі есепті кезең ішінде экономикалық пайданың өсуін айқындау.

4.  «Түсініктілік» қағидасы – бұл:
А) Бір есепті кезеңді басқасымен салыстыру;
В) Қаржылық есептілікте ұсынылатын ақпарат пайдаланушыларға түсінікті 
болуы тиіс;
С) Қаржылық есеп берулерде берілетін ақпарат түсінікті болуы керек;
Д) Қаржылық есеп берулерде берілетін ақпарат сарқылмайтын болуы ке-
рек;
Е) Бір есепті кезеңнен екіншісіне кезекпен өту.

5.  «Cенімділік» қағидасы – бұл:
А) Пайдаланушылар ақпаратқа сенімді ретінде сүйене алатын елеулі 
қателер мен бұрмалаулардың болмауы тиіс;
В) Бір есепті кезеңді басқасымен салыстыру;
С) Ақша қаражатын немесе оның баламаларын алу немесе төлеу кезінде 
тануды білдіреді;
Д) Қаржылық есептілікте ұсынылатын ақпарат пайдаланушыларға түсінікті 
болуы тиіс;
Е) Бір есепті кезеңнен екіншісіне кезекпен өту.

6.  «Орындылық» қағидасы – бұл:
А) Ақша қаражатын немесе оның баламаларын алу немесе төлеу кезінде 
тануды білдіреді;
В) Пайдаланушылар ақпаратқа сенімді ретінде сүйене алатын елеулі қателер 
мен бұрмалаулардың болмауы тиіс;
С) Ақпарат шешім қабылдайтын қолданушылар үшін орынды болуы жəне 
оқиғаларды бағалауға көмектесуі, олардың өткен бағаларын растауы неме-
се түзетуі тиіс;
Д) Қаржылық есептілікте ұсынылатын ақпарат пайдаланушыларға түсінікті 
болуы тиіс;
Е) Бір есепті кезеңнен екіншісіне кезекпен өту.
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7. Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 Заңы 13-бап талабы 
бойынша активтер деп: 

А) Шаруашылық құралдары мен қаржылық міндеттемелердің нақты жүзеге 
асуын белгілі бір мерзімдегі бухгалтерлік есеп мəліметтерімен салыстыру 
жолымен анықтау;
В) Жалпы кəсіпорын бойынша ағымдағы немесе есепті кезеңге жалпылама 
мəліметтерді жəне шаруашылық əрекеттерін ақшалай түрде көрсету əдісі;
С) Есепті кезеңге кəсіпорынның шаруашылық құралдары, міндеттемелерінің 
қозғалысын жəне қаржылық жағдайын сипаттайтын, бухгалтерлік есеп 
көрсеткіштерінің жиынтығы;
Д) Дара кəсiпкер немесе ұйым өткен оқиғалар нəтижесiнде бақылап 
отырған, болашақта экономикалық пайда алу күтiлетiн ресурстар; 
Е) Есепті кезеңге кəсіпорынның шаруашылық құралдары көрсетілген 
бухгалтерлік есіп көрсеткіштерінің жиынтығы.

8. Cервистік əлеует деп: 
А) Жойылу жəне төлем қабілеттілігін, таза табысты таратуды;
В) Қаржыландыру көздерінің құрылымын;
С) Активтерге өткен оқиғалар нəтижесінде мемлекеттік мекеменің бақыла-
уындағы  ресурстар;
Д) Ақша қаражаттарын алуды қамтамасыз ету қабілеттілігін;
Е) Кəсіпорынның қаржылық жағдайын.

9. Қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына 
арналған резерв ҚСХҚЕС бойынша қай шотта жүргізіледі?

А) 1130;
В) 1360;
С) 2522;
Д) 2392;
Е) 2722.

10. Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге 
арналған резерв ҚСХҚЕС бойынша қай шотта жүргізіледі?

А) 5114;
В) 2360;
С) 2722;
Д) 2522;
Е) 5113.
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Студенттердің іскерлік дағдыларын қалыптастыруға арналған 
тапсырмалар 

1-есеп
мың. теңге
№ Атаулары Сомасы
1 Алдыңғы жылдардың қаржылық нəтижесі 2484
2 Ақпараттық қамсыздандыру 24
3 Келешек кезеңнің шығындары 346
4 Ғимараттар 19460
5 Дайын өнім 210
6 Жал үшін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 1520
7 Арнайы киім жəне жеке қолдануға арналған заттар 440
8 Құрылыс материалдары 110
9 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек жеке табыс салығы 

бойынша
130

10 Қысқа мерзімді дебиторлық  берешек  есепке алынған 
соммалар бойынша

5

11 Ақылы қызметтер ҚБШ 260
12 Бюджеттік құралдар есебінен капиталдық салымдарды 

қаржыландыру
36310

13 Транспорттық құралдар 15220
14 Аккредитивтер 150
15 Кеңсе мүліктері 18
16 Сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі 70
17 Ұсталынбаған дебиторлық берешек бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық қарыз
430

18 Жанар-жағармай талондары 8
19 Кітапханалық қорлар 4680
20 Бюджетпен есеп айырысу кезіндегі қысқа мерзімді дебиторлық 

берешек (əлеуметтік салықтың мөлшерден көп төленуі)
25

21 Азық-түлік 40
22 Мердігерлер мен жабдықтаушыларға қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек 
330

23 Медикаменттер 68
24 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек  ақшаны уақытша  

орналастыру бойынша
840

25 Есептеуге арналған техника 1180
26 Зейнетақы жарнасы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек 
270

Тапсырма 
Жоғарыдағы мəліметтерді пайдалана отырып, активтер, міндеттемелер, 

таза активтер/капитал бойынша, олардың қысқа мерзімді жəне ұзақ 
мерзімділігіне байланысты баланс құрыңыздар.
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Шешімі   
мың.теңге

Активтер Сомасы Міндетемелер,
таза активтер/капитал Сомасы

1 3 1
I. Қысқа мерзімді активтер

 

III. Қысқа мерзімді 
міндеттемелер

Ақша қаражаттары жəне 
оның эквиваленттері

8+260+
+150=418

Қысқа мерзімді қаржылық 
міндеттемелер

Қысқа мерзімді қаржылық 
инвестициялар

Қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек бюджеттік 
төлемдер 

Қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 
бюджеттік төлемдер бо-
йынша 

Қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек бюджеттік 
төлемдер 130

Қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 
бюджеттік шығындар 
бойынша

25 Қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек  бюджеттік 
төлемдер 

Қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек  
сатып алушылармен 
тапсырыс берушілер

70 Қысқа мерзімді кредиторлық  
берешек міндетті жəне  
ерікті төлемдер 270

Қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 
ведомствалық қарыздар 
бойынша 

Қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек  жабдықтаушыларға 

330

Қысқа мерзімді  сыйақы  Қысқа мерзімді кредиторлық  
берешек ведомствалық есеп-
теу бойынша  

Қысқа мерзімді 
дебиторлық  берешек жал 
бойынша 

5 Қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек стипендиянттарға 
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Қысқа мерзімді 
дебиторлық  берешек жал 
бойынша

Қысқа мерзімді кредиторлық  
берешек жұмысшылар 
алдында 

430

Басқа да қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 

Қысқа мерзімді  төлемге 
деген сыйақылар  

Қорлар 210+440+ 
+110+18+
+40+68=
886

Қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек жал бойынша 

Қысқа мерзімді берілген 
аванстар 

Басқада қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек 840

Басқада қысқа мерзімді 
аванстар 

346 Қысқа мерзімді бағалаушы 
жəне кепілдік міндеттемелер 

Барлық қысқа мерзімді 
активтер

1750 Басқада қысқа мерзімді 
берешектер 

II. Ұзақ мерзімді активтер барлық қысқа мерзімді  
міндеттемелер 2000

Ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялар 

IY. Ұзақ мерзімді 
міндеттемелер 

Ұзақ мерзімді дебиторлық  
қарыздар сатып алушылар 
мен тапсырыс берушілер  

Ұзақ мерзімді қаржылық 
міндеттемелер 

Ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешек жал бойынша 

Ұзақ мерзімді 
кредиторлық  берешек  
жабдықтаушылармен 
мердігерлер 

Басқа да ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешек 

Ұзақ мерзімді кредиторлық 
міндеттемелер жал бойынша 1520

Негізгі құралдар 19460+
+15220+
+4680+
+1180=
40540

Басқада ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешек 

Бітпеген құрылыс жəне 
капиталдық төлемдер 

Ұзақ мерзімді  бағалаушы  
жəне кепілдік міндеттемелер 



22

 Инвестициялық мүлік Басқада ұзақ мерзімді 
міндеттемелер 

Биологиялық  активтер Барлық ұзақ мерзімді 
міндеттемелер 1520

Материалдық емес 
активтер 24

Y. Таза актив /капитал

Басқа да ұзақ мерзімді 
активтер 

Капиталдық қаржылық са-
лымдар соның ішінде 

Барлық ұзақ мерзімді 
активтер 

40564 Бюджеттік қаржылық 
салымдар есебінен 36310

Сыртқы қарыздар есебінен
Резервтер 
Жинақталған қаржылық 
нəтиже 2484

Барлық таза активтер /
капитал 38794

БАЛАНС (I+II) 42314 БАЛАНС(III+IV+V) 42314

2-есеп
Жоғарыдағы есеп шешімдері өзгеріссіз қалып, тек 25 бағанадағы «Есептеу-

ге арналған техника» соммасы 1180 мың теңге орнына 1630 мың теңге болып, 
ал 26 бағанадағы «Зейнетақы жарнасы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» соммасы 270 мың теңге орнына 720 мың теңгеге өзгерсе, жалпы ба-
ланс көреткіштері қалай өзгереді?
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2-ТАҚЫРЫП 

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДАҒЫ, МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ БІРЫҢҒАЙ 
ЕСЕП САЯСАТЫ

Жоспар:
2.1 Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
2.2 Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілігін жасаудың принциптері 
мен негізгі сапалық сипаттамасы
2.3 Қаржылық есептілік элементтері мен оларды тану
2.4 Қаржылық есептілік жəне олардың баламалары

Осы тақырыпта пайдаланылатын негiзгi ұғымдар:
Ақша қаражаты, əділ құн, баланс, баланстық құн, есеп саясаты, есептеу 

принципі, үздіксіздік принципі.

2.1 Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

Есеп саясаты Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне жəне «Есеп 
саясатын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 
жылғы 7 қыркүйектегі №444 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінде 2010 жылғы 22 қыркүйекте №6505 болып тіркелген), «Есеп 
саясатын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2010 жылғы 7 қыркүйектегі №444 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің 2012 жылғы                              
21 қыркүйектегі №433 бұйрығына сəйкес əзірленеді.

Есеп саясаты мемлекеттік мекемелерде қаржы есептілігін құрастырғанда 
жəне ұсынғанда қолданылатын, барлық мемлекеттік мекемелерге бірыңғай 
болып табылатын принциптерді, негіздерді, ережелерді, қағидалар мен 
тəжірибені қамтиды. 

Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары есеп-
ке алынатын объектілерді есепке алу жəне бағалаудың балама əдістерінің 
барлығының егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтиды, олардың ішінен 
бюджеттердің барлық деңгейлерінің барлық мемлекеттік мекемелері үшін 
бірыңғай болып табылатын, тəжірибелік қолдануға міндеттілерін Есеп саяса-
ты анықтайды. Есеп саясатына өзгерiстер мен толықтыруларды  бюджеттiң 
атқарылуы жөніндегі орталық уəкiлеттi орган енгiзедi. 
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2.2 Бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігін жасаудың 
принциптері мен негізгі сапалық сипаттамасы

Есептеу жəне қызметтің үздіксіздігі бухгалтерлік есепті жүргізу мен 
қаржы есептілігін жасаудың принциптері болып табылады.

Есептеу принципі төлем уақытына қарамастан, оларды жасау фактісі 
бойынша операция қорытындыларын танумен қамтамасыз етіледі. Ұйымда 
күнделікті жұмыс істеліп, қызмет атқарылып отыратындығы белгілі. Осы 
орындалатын жұмыстар мен атқарылатын қызметтердің, яғни операциялардың 
орындалуы ұйымның бухгалтерлік балансының баптарына тікелей əсер етеді. 
Нақтырақ айтатын болсақ, ұйымдағы əрбір орындалатын операцияға сəйкес 
баланс өзгеріске ұшырап отырады. Бірақ, бухгалтерлік баланстың актив жəне 
пассив баптарының теңдігі əрдайым сақталады. Сонымен қатар ұйымда əрбір 
орындалған операциядан кейін жаңадан баланс құрастырылмайтындығы 
белгілі жəне ол мүмкін емес. Себебі, ұйымда бір күннің өзінде бірнеше 
жүздеген операциялардың орындалуы мүмкін. Тіпті əрбір операция түгіл, 
күн сайын кəсіпорынның бухгалтерлік балансын жасап тұру үлкен күшті, 
көп уақытты қажет етеді. Сонымен қатар балансты күнделікті немесе əрбір 
орындалған операциядан кейін жасап отыру тиімсіз жəне қажет те емес. Міне 
осы себептен ұйымның бухгалтерлік балансы белгілі бір уақытқа, яғни есеп 
беретін кезеңге қарай (ай сайын, тоқсан сайын, жыл сайын) есептеу принципі 
негізінде жасалып отырады.

Қызметтің үздіксіздік принципі мемлекеттік мекеме көз жетерлік болашақта 
жұмыс істеуге ниеті бар екенін, қызмет ауқымын тарату немесе елеулі 
қысқарту қажеттігі болмайтындығын білдіреді. Уақыт пен кезеңдер өзгерген 
сайын шаруашылық фактілері немесе ұйымдардың шаруашылық жүргізудегі 
тəртібі, өнімдер өндіру, айырбас саудаға түсу, материалдар мен тауарлар пай-
далану, аралық қатынастарға түсуші жақтармен сенімді жұмыстар атқару 
жиі-жиі өзгеріп отырады. Сондықтан да əрбір шаруашылық фактілерін, есеп 
ақпараттарын тұрақты түрде тексеріп, ұдайы экономикалық көрсеткіштермен 
салыстырып отыру талабы үздiксiздiкпринципінен туындайды.

Түсініктілік, орындылық, сенімділік жəне салыстыруға келетіндік қаржы 
есептілігінің негізгі сапалы сипаттамасы болып табылады.

Түсініктілік – қаржы есептілігінде ұсынылатын ақпарат пайдаланушыларға 
түсінікті болуы тиіс. Қаржылық есептерде берілетін ақпарат бизнес, 
экономикалық қызмет пен бухгалтерлік есеп туралы жеткілікті білімі бар жəне 
ақпаратты тиесілі ынтазарлықпен зерделеуге ниет білдірген пайдаланушыларға 
түсінікті болатындай етіп ұсынылуға тиіс. Кейбір пайдаланушылардың 
қабылдауы үшін оның аса қиындығы тұрғысынан орынды ақпаратты 
қамтымауы үшін сылтау болмауға тиіс.

Орындылық – шешім қабылдайтын пайдаланушылар үшін ақпарат орын-
ды жəне оларға оқиғаны бағалауға көмектесуі, олардың өткен бағалауларын 
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растайтын немесе түзететін болуы тиіс. Қаржылық есептіліктерде берілетін 
ақпарат шешімдер қабылдау кезінде пайдаланушылардың қажеттіліктерін еске-
ре отырып, орынды болуға тиіс. Ақпарат пайдаланушылардың экономикалық 
шешімдеріне оларға өткен, қазіргі немесе болашақ оқиғаларды бағалауға 
көмектесе отырып əсер еткен жағдайда орындылық сапасына ие болады.

Сенімділік – пайдаланушылар  ақпаратты  ақиқат  сияқты  қабылданғанда 
елеулі қателер мен бұрмалаулардың болмауы. Ақпарат онда елеулі қателер 
болмаса, ол бір жақты болып табылмаса; жəне ақылға қонымды күтулерге 
сəйкес білдіру немесе білдіруі мүмкін мақсатты дұрыс білдірсе сенімді болып 
табылады. Қаржылық есептер осындай есептердегі ақпаратты іріктеу немесе 
ұсыну шешім қабылдауға əсер етуді көрсетуге немесе жоспарланған нəтижеге 
немесе салдарға қол жеткізу мақсатында пікір қалыптастыруға бағытталғанда 
біржақтылықты қамтитын болады.

Салыстыруға келетіндік – əр кезеңде жəне əртүрлі мемлекеттік мекеме-
лерде ақпаратты салыстыру мүмкіндігінің болуы. Біркелкі операциялардың 
қаржылық нəтижелері барлық мемлекеттік мекемелерге бір болып табы-
лады əдіснама бойынша есептеледі. Пайдаланушылар, сол сияқты əр түрлі 
субъектілердің қаржылық есептіліктерін олардың салыстырмалы қаржылық 
жағдайын, қызмет нəтижелері мен ақша қаражатының қозғалысын бағалау 
үшін салыстыру мүмкіндігін иеленуге тиіс. Осылайша, ұқсас операциялардың 
қаржылық нəтижелері мен басқа операцияларды əрі жағдайларды өлшеу жəне 
көрсету барлық субъект үшін оның жұмыс істеу кезеңінде кезекпен жəне əр 
түрлі субъектілер үшін кезекпен жүзеге асырылуға тиіс. 

2.3 Қаржылық есептілік элементтері мен оларды тану

Активтер, міндеттемелер жəне таза активтер/капитал қаржы жағдайын 
бағалауға байланысты қаржылық есептілік элементтері болып табылады. 

Активтерге өткен оқиғалар нəтижесінде мемлекеттік мекеменің 
бақылауындағы  ресурстар жатқызылады, олардан  болашақта экономикалық 
пайда немесе сервистік əлеует күтіледі. 

Мемлекеттік мекеменің реттелуі экономикалық пайданы немесе сервистік 
əлеуетті қамтитын ресурстардың шығып қалуына əкеп соқтыратын өткен 
оқиғалардан туындайтын елеулі міндеті міндеттеме болып табылады.

Барлық міндеттемелерді алып тастағаннан кейін қалатын активтердегі  
үлес таза активтер/капитал болып табылады. 

Кірістер мен шығыстар қаржы қызметінің қорытындылары туралы есепте 
қызмет нəтижелерінің өлшемдеріне тікелей байланысты элементтері болып та-
былады.

Активтердің қосылуы немесе өсімі нысанында есепті кезең ішінде 
экономикалық пайданың немесе сервистік əлеуеттің өсуі немесе капиталға 
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қатысатын тұлғалардың жарналарына байланысты өсуден өзгеше таза 
активтердің/капиталдың өсуіне əкеп соғатын міндеттемелердің азаюы кірістер 
болып табылады.

Активтердің азаюы немесе кетуі түрінде есепті кезең ішінде экономикалық 
пайданың немесе сервистік əлеуеттің азаюы немесе капиталға қатысатын 
тұлғалардың арасында бөлінуге байланысты азаюдан өзгеше таза активтердің/
капиталдың азаюына əкелетін міндеттемелердің пайда болуы шығыстар болып 
табылады.

Қаржы есептілігі элементтерінің анықтамасына жауап беретін бап мынаны, 
егер:

1) бапқа байланысты кез келген болашақтағы экономикалық пайда неме-
се сервистік əлеует мемлекеттік мекемемен алынады немесе жұмсалады деген 
ықтималдық болса;

2) нысанның құны немесе нысанды сатып алуға нақты шығындар сенімді 
түрде өлшене алатын болса танылуы тиіс.

Актив келесі кез келген критерийлерге сəйкес келген жағдайда айналымды 
ретінде жіктеледі:

1) оның өткізілуі, сатылуы немесе тұтынылуы болжанады;
2) ол негізінен сауда мақсатына арналған;
3) есепті күннен кейінгі 12 ай ішінде оны сату болжанады;
4) есепті  күннен  кейінгі  ең болмағанда 12 айға оны айырбастауға немесе 

міндеттеме бойынша есептеу үшін қолдануға тыйым салынбаса, бұл ақшалай 
қаражаттар немесе ақша баламалары.

Өзге активтер ұзақ мерзімді ретінде жіктеледі.
Міндеттеме мына критерийлердің кез келгенін қанағаттандырғанда, қысқа 

мерзімді ретінде:
1) оны өтеу қалыпты операциялық цикл шегінде жүргізу болжанған болса;
2) ол негізінен сауда мақсатына арналған болса;
3) ол есеп мерзімінен кейін 12 ай ішінде өтелуі тиіс болса; 
4) мемлекеттік мекеме есепті күннен кейінгі ең болмағанда, 12 айға 

міндеттемені өтеуді кейінге қалдырудың шартсыз құқығына ие болса жіктеледі.
Өзге активтер ұзақ мерзімді ретінде жіктеледі.
Есепті жылдың соңында ұзақ мерзімді берешек ұзақ мерзімді берешектің 

қысқа мерзімді (ағымдағы) бөлігін бөліп шығару мақсатымен қайта қаралады.

2.4 Қаржылық есептілік жəне олардың баламалары

«Қаржы есептiлiгiн жасаудың жəне ұсынудың нысаны мен ережесiн 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2010 жылғы                                    
8 шiлдедегi №325 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
2010 жылғы 26 шілдеде №6352 тіркелген), «Қаржы есептiлiгiн жасаудың жəне 
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ұсынудың нысаны мен ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрiнiң 2010 жылғы 8 шiлдедегi №325 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің 
2012 жылғы 12 қыркүйектегі 418 бұйрығымен енгізілген өзгерістер мен 
толықтыруларды ескере отырып жүзеге асырылады.   

«Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің шоғырландырылған қаржылық 
есептілігін жасау қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2010 жылғы 25 маусымдағы №303 бұйрығы (Қазақстан   Респуб-
ликасы Əділет министрлігінде 2010 жылғы 19 шілдеде №6339 тіркелген), 
«Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің шоғырландырылған қаржылық 
есептілігін жасау қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2010 жылғы 25 маусымдағы №303 бұйрығына өзгеріс пен 
толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 12 қыркүйектегі 417 бұйрығымен 
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып Бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілері шоғырландырылған қаржылық есептілік жасауды 
жүзеге асырады. 

Жылдық қаржылық есептілік үшін есепті кезең қаржы жылы болып табы-
лады.

Қайта құрылған мемлекеттік мекеме үшін бірінші есептілік жыл оның 
мемлекеттік тіркеу кезінен сол жылдың 31 желтоқсанын қоса алғандағы кез-
ден басталады.

Жылдық есеп есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша, 
тоқсандық есептер – ағымдағы қаржы жылының 1 шілдедегі  жəне 1 қазандағы 
жағдай бойынша жасалады.

Қаржылық есеп беру Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында 
ұсынылады.

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
Республикалық жəне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын 

мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізудің тəртібі Бухгалтерлік 
есеп ережесімен жəне «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шот-
тарын жүргізу жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы №281 бұйрығы (Қазақстан Респуб-
ликасы Əділет  министрлігінде 2010 жылғы 29 маусымда №6314 болып 
тіркелген), «Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есеп шоттарының жоспа-
рын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 
15 маусымдағы №281 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің 2012 жылғы 11 шілдедегі №338 
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Əділет  министрлігінде 2012 жылғы 06 
тамызда №7830 болып тіркелген), енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды 
ескере отырып мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебі шоттарының    
жоспарын жүзеге асырады.

Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бюджетті атқару жөніндегі 
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орталық уəкілетті органмен келісім бойынша өз жүйесінің мемлекеттік 
мекемелерінде олардың қызметінің ерекшелігін ескере отырып жəне 
мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізуді жəне есеп саясатын 
сақтай отырып, бухгалтерлік есеп жөніндегі жалпы ережелерді қолдану тəртібі 
туралы нұсқаулар беруі мүмкін. 

Мемлекеттік мекеме бухгалтерлік есепті Бухгалтерлік есеп ережесіне 
сəйкес бухгалтерлік есептің мемориалдық-ордерлік нысаны бойынша жүзеге 
асырады.

Активтердің қайта жіктелуі 
Есептеу əдісіне көшу кезінде олар бойынша есепке алу тіркелімдерінің 

жаңа нысандары əзірленген негізгі құралдардың, инвестициялық жылжы-
майтын мүліктің, биологиялық активтердің жеке есептерін бөле отырып, 
активтерді қайта жіктеу жүргізіледі (№БА-1 «Биологиялық активтерді (жан-
уарларды) қабылдап алу-беру (өткізу) актісі» нысаны, №БА-1А «Биологиялық 
активтерді (өсімдіктерді) қабылдап алу-беру (өткізу) актісі» нысаны, 
№БА-2 «Биологиялық активтерді есептен шығару актісі» нысаны, №БА-3 
«Биологиялық активтерді (жануарларды) есепке алудың түгендеу карточка-
сы» нысаны, №326-ИН «Инвестициялық жылжымайтын мүлік бойынша айна-
лым ведомості» нысаны, №326-БА «Биологиялық активтер бойынша айналым 
ведомості» нысаны жəне тағы басқалар).

Бұдан бұрын «Құндылығы аз, тез тозатын заттар» деген бап бойынша есеп-
ке алынған активтер қысқа мерзімді активтерді (қорларды) есепке алу баптары 
мен ұзақ мерзімді активтерді (басқа негізгі құралдарды) есепке алу баптары 
бойынша қайта жіктелуге жатады. 

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары
Мемлекеттік мекемелермен ақшалай қаражаттарды қолдану қатаң   

мақсатты тағайындау бойынша жүзеге асырылады. Ағымдағы қаржы жылының 
31 желтоқсанының аяғына дейінгі мерзімді қоса алғандағы қолданылмаған 
жоспарлы тағайындаулардың қалдықтары жойылады. Мемлекеттік мекеме 
тура əдісті қолдана отырып, қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік 
мекеменің ақшалай қозғалысы туралы есепте операциялық қызметтен ақшалай 
қаражаттарының қозғалысы туралы деректерді ұсынады.

Мемлекеттік мекемеде ақша қаражатын жəне олардың баламаларын есепке 
алу тəртібі Бухгалтерлік есеп ережесінің «Ақша қаражатын жəне олардың ба-
ламаларын есепке алу тəртібі» бөлімінде анықталған.

Қаржы инвестициялары
Қаржы инвестициялары бастапқы танылған кезде мəміле бағасы болып та-

былатын əділ құны бойынша бағаланады. 
Қаржылық  қорытындыны  танығандағы əділ құны бойынша ескерілетін 

қаржы инвестициялары бастапқы танығанда оларды сатып алу немесе 
шығаруға тікелей қатысты мəміле бойынша шығындарды қосқанда оларды са-
тып алу құны бойынша көрсетіледі.



29

Кейіннен бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі:
1) қаржылық нəтижені танығанда əділ құны бойынша ескерілетін қаржы 

инвестициялары;
2) таза активтерді\капиталды танығанда əділ құны бойынша – сатуға қолда 

бар қаржы инвестицияларының таза активтерді\капиталды;
3) пайыздың тиімді мөлшері əдісін қолдану арқылы амортизацияланған 

құн бойынша – өтегенге дейін ұсталатын қаржы инвестициялары;
4) нақты жұмсалған шығындар (өзіндік құн) бойынша – квазимемлекеттік 

сектордың субъектілеріне қаржы инвестициялары. 
Белсенді нарық болмаған жағдайда əділ құны бойынша бағаланатын қаржы 

инвестициялар өзіндік құн бойынша ескеріледі.
Мемлекеттік мекемелердің қаржы инвестициялары мен қаржы 

міндеттемелерін есепке алу тəртібі Бухгалтерлік есеп ережесінің «Қаржы 
инвестициялары мен қаржы міндеттемелерін есепке алу тəртібі» бөлімінде 
анықталған.

Дебиторлық берешек
Нысаналы трансферттер бойыншадебиторлық берешектің сомалары 

қаражаттардың мақсатты қолдануы бойынша есептерді ұсынғанға дейін төмен-
де тұрған бюджеттерге аударған кезден бастап бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшілерінің есебінде танылады.

Субсидиялар бойынша дебиторлық берешек жеке жəне заңды тұлғаларға 
Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес қаражатты алған 
сəттен бастап төлегенге дейін мемлекеттік мекеменің есебінде көрсетіледі.

Зейнетақы мен əлеуметтік жəрдемақыны төлеуге бағытталған қаражаттар 
зейнетақы төлеу бойынша Мемлекеттік Орталыққа аударған сəттен бас-
тап жеке тұлғаларға зейнетақы мен əлеуметтік жəрдемақыны төлеу туралы 
есептердің негізінде есептен шығарғанға дейін халықты əлеуметтік қорғау са-
ласында реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органда көрсетіледі.

Мемлекеттік мекеме дебиторлармен есептеулерді түгендеу нəтижелері бо-
йынша есеп кезеңінің соңында сатушылар мен тапсырыс берушілердің шартта-
ры бойынша күмəнді берешектерді өндіріп алу жөніндегі жұмыс нəтижелерін 
ескере отырып, түгендеу комиссиясының актісіне сəйкес қабылданған 
мемлекеттік мекеме басшысының шешімі негізінде: 

1) күмəнді берешектер бойынша төлем немесе тауарлар (жұмыстар жəне 
көрсетілетін  қызметтер)  жеткізу  бойынша  мерзімін  өткізіп  алу  туындағанда 
резерв құрады:

180 күннен 1 жылға дейін – дебиторлық берешек сомасынан 50% көлемінде;
1 жылдан асқанда – дебиторлық берешек сомасынан 100% көлемінде.
Кейіннен күмəндіге жататын дебиторлық берешекті қайтару жүзеге асы-

рылса, онда күмəнді дебиторлық берешек бойынша резервтерді құру жөніндегі 
бұрын танылған шығынды қалпына келтіру керек;

2) мынадай:
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 – өндіріп алудан сот бас тартқан, оның ішінде талап арыздың мерзімі өтіп 
кету себебі бойынша;

 – оның мүлкінің жетпеуіне байланысты борышкерді жойғанда, сондай-
ақ таратушы балансты бекіткенге дейін кредитормен шағымдалмағанда 
қанағаттандырылмаған;

 – борышкердің қайтыс болуына байланысты міндеттеме тоқтаған 
жағдайда, егер орындау борышкердің жеке қатысуынсыз жүргізіле алмаса не-
месе міндеттеме өзге жағдаймен борышкердің тұлғасымен байланысты болса 
өндіріп алуға үмітсіз дебиторлық берешекті есептен шығарады.

Бюджеттік төлемдер, бюджетпен есеп айырысу, сатушылар мен тапсы-
рыс берушілер, ведомстволық есеп айырысулар бойынша дебиторлық жəне 
кредиторлық берешекті есепке алу тəртібі Бухгалтерлік есеп ережесінің 
«Дебиторлық жəне кредиторлық берешекті есепке алу тəртібі» бөлімінде 
анықталған.

Қорлар
Қорлар бастапқы танылғанда, жас төлдің төлдеуі мен салмақ өсімін 

қоспағанда, олардың кіріске жазылуы жоспарланған өзіндік құн бойынша 
жүзеге асырылатын, олардың нағыз орны мен жағдайына қорлар келтіру үшін 
тартылған сатып алуға, қайта өндіруге жəне өзге де шығындарды қамтитын 
олардың нақты өзіндік құны бойынша көрсетіледі. 

Басқа мемлекеттік мекемеден алынған қорлар тапсыратын мемлекеттік ме-
кеме қорларының баланстық құны бойынша танылады. Мемлекеттік мекеме-
лермен өтеусіз негізде үшінші тараптардан алынған қорлардың өзіндік құны 
болып оларды алған күнгі қорлардың əділ өзіндік құны танылады.

Есеп жылының соңында қорлардың баланстық құны олар зақымдалған, 
толық немесе жартылай ескірген жағдайда немесе олардың сату бағасы    
төмендегенде, активтердің баланстық құны қайтарылмайтыны көрсетілген     
жағдайлардағы оқиғалар мен өзгерістерді ескере отырып, мемлекеттік    
мекеменің басшысымен бекітілген түгендеу қорытындысы бойынша қайта 
қарастырылады.

Осы ретте, тегін тарату үшін немесе нақтылы құны бойынша тарату үшін 
тауарларды өндіру үдерісінде тегін таратуға немесе нақтылы құны бойынша 
таратуға сақталатын қорлар құнның ең аз мөлшері мен ағымдағы қалпына 
келтіру құны бойынша бағаланады. Қалған қорлар  екi шаманың ең кiшiсi бо-
йынша: өзiндiк құн жəне таза iске асырылған құн бойынша бағаланады.

Түгендеу актісінде ағымдағы қалпына келтіру құнына немесе сатудың таза 
құнына дейін қорлар құнының құнсыздану себебі көрсетіледі.

Ағымдағы қалпына келтіру құнына немесе сатудың таза құнына дейінгі 
қорлар құнының құнсыздануына арналған резерв мемлекеттік мекеме 
басшысының  бұйрығына  сəйкес  баппен  немесе  қор  баптарының ұқсастары 
үшін немесе бір-біріне байланысты топтары бойынша жасалады.

Баланстан қорларды есептен шығару мынадай: 



31

1) өзара алмастырылмайтын болып табылатын қорлар үшін, сонымен қатар 
арнайы жобалар үшін өндірілген не  арналған,  бұл  ол  сатып  алынды ма əлде 
өндірілді ме айырмасыз – шығындарды арнайы теңестіру;

2) басқа қорлар үшін – орташа өлшемді құны əдістерін қолдана отырып 
жүзеге асырылады.

Қорларды есепке алу тəртібі Бухгалтерлік есеп ережесінің «Қорларды есеп-
ке алу тəртібі» бөлімінде анықталған.

Негізгі құралдар
Негізгі құралдардың нысаны бастапқы танылғанда өзіндік құны бойынша, 

яғни нақты шығындары бойынша көрсетіледі.
Мемлекеттік мекеме басқа мемлекеттік мекемеден алынған негізгі 

құралдардың өзіндік құны ретінде негізгі құралдардың тапсырылатын 
баланстық құнын таниды. Үшінші тараптан қайтарусыз негізде мемлекеттік ме-
кемемен алынған негізгі құралдардың өзіндік құны болып негізгі құралдардың 
түсу күніндегі əділ құны танылады.

Негізгі құралдардың келесі есебін мемлекеттік мекеме нақты шығындар 
бойынша есептеу моделін қолдана отырып жүзеге асырады: актив ретінде 
бастапқы танылғаннан кейін  негізгі құралдар нысанын есепке алу оның 
кез келген амортизациясын немесе құнсызданудың нəтижесінде кез кел-
ген жинақталған шығындарды алып тастағанда оның өзіндік құны бойынша 
жүргізіледі.

Негізгі құралдардың алғашқы құнының өзгеруі Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің шешіміне сəйкес жүргізілетін активтерді бағалау жағдайларында 
рұқсат етіледі.

Негізгі құралдардың нысанына қызмет көрсетуге шығындар жөндеуге  
жəне  негізгі  құралдардың нысандарын қамтамасыз етуге шығыстар туындаған 
кезеңде ағымдағы шығындар құрамында көрсетіледі. 

Өндіру нормалары активті тану талаптарына сəйкес келгенде өндірудің 
алғаш бағаланған негізгі құралдардың жағдайын жақсартатын құрылысқа 
шығындар жəне негізгі құралдарды қайта жөндеуге шығындарды мемлекеттік 
мекеме капиталдандырады жəне аяқталмаған құрылыс есебіне жатқызылады.

Аяқталмаған құрылыс нақты шығындар бойынша өлшенеді. 
Аяқталмаған жəне аяқталған, бірақ пайдалануға тапсырылмаған құрылыс 

жəне қайта құру нысандары бойынша шығындар келесі жылдың балансына 
ауысады. Пайдалануға тапсырылған жəне аяқталған құрылыстың нысанда-
ры  қабылдау  актілері  негізінде  оларға  жүргізілген  шығындардың толық 
көлемінде ұзақ мерзімді активтерді есепке алу шотына жатқызылады.

Мемлекеттік мекеме «Мемлекеттік мекемелердің негізгі құрал-жабдықтары 
(активтері) бойынша тозудың жылдық нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 3 қыркүйектегі №1308 қаулысымен 
бекітілген (бұдан əрі – № 1308 қаулы) амортизацияның жылдық нормаларын 
қолдана отырып, біркелкі есептеу əдісі бойынша негізгі құралдардың аморти-
зациясын ай сайын есептейді.
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Сатып алынған негізгі құралдардың амортизациясын есептеу мынадай:
1) монтаж жүргізу талап етілмесе, сатып алулар; 
2) егер монтаж өткізу керек болса, пайдалануға енгізу есептеу айының 

1-нен бастап жүргізіледі.
Шығып қалған негізгі құралдардың амортизациясын есептеу негізгі 

құралдар нысанының шығып қалған айынан, айдың 1-нен тоқтатылады.
Мемлекеттік мекеменің негізгі құралдарының таратушы құны нөлге тең. 
Негізгі құралдың құнынан 100% асқан амортизацияға есептеу       

жүргізілмейді. Əрі қарай пайдалануға жарамды, негізгі құралдар нысандары-
ның  құны 100% көлемде жинақталған  амортизация толық тозу себебі бойын-
ша есептен шығаруға негіз бола алмайды.

Негізгі құралдың нысаны тұрып қалса немесе белсенді қолданылмаса жəне 
шығып қалу үшін ұсталынса, амортизация толық амортизацияланғанға дейін 
тоқтатылмайды.

Есеп жылының соңында өткізілген түгендеу қорытындылары бойынша, 
бюджеттік бағдарламалар əкімшілерімен келісілген, мемлекеттік мекеме бас-
шысы бұйрығына сəйкес құрылған түгендеу комиссиясының актісі негізінде, 
егер орны толтырылатын құн осы активтің баланстық құнынан төмен болса, 
есепте негізгі құралдар нысанының құнсыздану фактісі жазылады. Түгендеу 
актісінде құнсыздану себептері көрсетіледі.

Негізгі құралдарды түгендеу мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік 
есебі мен қаржылық есептілігі саласындағы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 

Негізгі құралдар құнының құнсыздану есебі Бухгалтерлік есеп ережесінің 
«Активтердің құнсыздануы» бөлімінің қағидаларына сəйкес жүзеге асырыла-
ды.

Негізгі құралдарды баланстан шығару мемлекеттік мүлікті басқару жəне 
мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі 
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асыры-
лады. 

Мемлекеттік мүлікті басқару саласында негізгі құралдардың есептен 
шығарылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асыры-
лады.

Мемлекеттік  мекеме  негізгі  құралдардың  нысандарын Бухгалтерлік есеп 
ережесінің «Негізгі құралдарды есепке алу тəртібі» бөлімінің қағидаларына 
сəйкес ескереді.

Инвестициялық жылжымайтын мүлік
Инвестициялық жылжымайтын мүлiк бастапқы танылғанда өзiндiк құн 

бойынша, яғни нақты шығындар бойынша көрсетіледі.
Егер нысанның бөлігі жалақы алу үшін немесе капиталды өсіру үшін 

қолданылса, ал бөлігі – əкімшілік мақсаттарға, онда нысанның  мұндай 
бөліктері бір-біріне қатыссыз іске асырылуы мүмкін болса, мемлекеттік ме-
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кеме нысанның көрсетілген бөліктерін бөлек-бөлек ескереді. Егер де нысан 
бөліктерін жеке-жеке іске асыру мүмкін болмаса, онда нысан инвестициялық 
жылжымайтын мүлік болып, тек оның анағұрлым бөлігі əкімшілік мақсаттарға 
ғана арналады. 

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті келесі есепке алуды мемлекеттік  
мекеме  нақты  шығындар  бойынша  модельді  қолдана  отырып жүзеге асыра-
ды: актив ретінде танылғаннан кейін инвестициялық жылжымайтын мүлік ны-
санын есепке алу кез келген жинақталған амортизацияны жəне шығындардың 
құнсыздануы нəтижесінде жинақталған кез келген оның өзіндік құны бойын-
ша жүргізіледі.

Мемлекеттік мекеме ай сайын инвестициялық жылжымайтын мүліктің 
амортизациясын тең есептеу əдісімен, №1308 қаулымен белгіленген негізгі 
құралдар үшін амортизацияның жылдық нормаларын қолдана отырып 
есептейді.

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің таратушы құны нөлге тең.
Инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнынан 100% асқан амортиза-

цияға есептеу жүргізілмейді.
Инвестициялық жылжымайтын мүліктің нысаны тұрып қалғанда немесе 

белсенді қолданылмаса жəне шығып қалу үшін ұсталынса, амортизация толық 
амортизацияланғанға дейін тоқтатылмайды.

Есеп жылының соңында өткізілген түгендеу қорытындылары бойынша,   
бюджеттік бағдарламалар əкімшілерімен  келісілген, мемлекеттік мекеме бас-
шысы бұйрығына  сəйкес құрылған түгендеу комиссиясының актісі негізінде 
егер орны толтырылатын құн осы активтің баланстық құнынан төмен болса,  
есепте  инвестициялық  жылжымайтын  мүлік  нысанының  құнсыздану фактісі 
жазылады. Түгендеу  актісінде құнсызданудың себептері көрсетілу тиіс.

Негізгі инвестициялық жылжымайтын мүліктерді түгендеу мемлекеттік 
мекемелердің бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 

Активтер құнының құнсыздану есебі Бухгалтерлік есеп ережесінің 
«Активтердің құнсыздануы» бөлімінің қағидаларына сəйкес жүзеге асырыла-
ды.

Инвестициялық жылжымайтын мүлік санатына ауыстыру немесе одан 
алып тастау тек оны қолдану тағайындауы өзгергенде жүргізілу керек. 
Инвестициялық жылжымайтын мүлікті негізгі құралдар немесе қорлар не 
керісінше ауыстыру ауыстырылатын нысандардың баланстық құнын өзгертусіз 
жүргізіледі.

Негізгі инвестициялық жылжымайтын мүліктерді мемлекеттік мүлікті 
басқару жəне мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебі мен қаржылық 
есептілігі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады. 

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті есепке алу тəртібі Бухгалтерлік 
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есеп ережесінің «Инвестициялық жылжымайтын мүлікті есепке алу тəртібі» 
бөлімінде анықталған.

Биологиялық активтер
Бастапқы тану кезінде жəне əрбір есеп кезеңінде биологиялық актив сатуға 

қосымша шығындарды есептемегенде əділ құны бойынша өлшенеді.
Нарықтық баға немесе басқа да құн көрсеткіштері болмаған жағдайда 

биологиялық активті жинақталған амортизация мен оның құнсыздануынан 
шығындарды алып тастағандағы өзіндік құн бойынша бағалаған жөн (нақты 
шығындар бойынша есептеу моделі).

Биологиялық активтерді сату  не  тапсыру  негізгі құралдармен жүргізілетін 
операцияларға ұқсас ескеріледі. 

Малдың құны сойғанда алынған өнімді кейіннен кіріске жазу арқылы есеп-
тен шығарылады.

Негізгі биологиялық активтерді түгендеу мемлекеттік мекемелердің 
бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 

Биологиялық активтер мен ауыл шаруашылығы өнімдерін есепке алу 
тəртібі Бухгалтерлік есеп ережесінің «Биологиялық активтерді есепке алу 
тəртібі» бөлімінде анықталған.

Материалдық емес активтер
Материалдық емес активтер бастапқыда нақты баға бойынша, яғни нақты 

шығындар бойынша танылады.
Мемлекеттік мекеме материалдық емес активтердің құны ретінде басқа 

мемлекеттік мекемеден алынған материалдық емес активтердің тапсырыла-
тын баланстық құнын таниды. Үшінші тараптан өтеусіз негізде мемлекеттік 
мекемемен алынған  материалдық емес активтердің өзіндік құны болып 
материалдық емес активтерді алу күніндегі əділ құны танылады.

Мемлекеттік мекемемен материалдық емес актив құрылғанда:
1) зерттеу кезеңінде ғылыми əзірлемелер бойынша шығындар үнемі 

шығындар болып танылады;
2) ғылыми əзірлемелер (ғылыми-зерттеу жəне тəжірибе-конструкторлық 

жұмыстар, ғылыми зерттеулер, ғылыми-техникалық жұмыстар жəне т.б.)   
бойынша жұмыстарды орындауға əзірлену кезіндегі шығындар активтерді 
тану өлшемдеріне сəйкес болған жағдайда күрделі салымдар есебінің шотына 
жатқызылады.

Күрделі салымдар нақты шығындар бойынша өлшенеді.
Аяқталмаған жəне аяқталған, бірақ ғылыми əзірлемелердің қабылданбаған 

нəтижелері бойынша күрделі шығындар келесі жылдың балансына ауысады.
Ғылыми жұмыстардың аяқталған жəне қабылданған қорытындылары 

қабылдау актілері негізінде тану критерийлерін сақтағанда материалдық емес 
есептің шотына жатады. Материалдық емес активтер тану критерийлеріне 
сəйкес болмаған жағдайда шегілген шығындар шығыстарға жатқызылады.
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Материалдық емес активті кейіннен есепке алу нақты шығындар жөніндегі 
есептеу моделі бойынша: жинақталған амортизацияны жəне құнсызданудан 
жиналған шығындарды алып тастағанда өзіндік құн бойынша жүргізіледі.

Мемлекеттік мекеме ай сайын №1308 қаулымен белгіленген    
амортизацияның жылдық нормасын қолдана отырып, біркелкі есептеу əдісімен 
материалдық емес активтердің амортизациясын есептейді.

Материалдық емес активтің жойылу бағасы нөлге тең. 
Материалдық емес активтің құнынан 100% асқанда амортизацияны есеп-

теу жүргізілмейді.
Есеп жылының соңында өткізілген түгендеу қорытындылары бойынша, 

бюджеттік бағдарламалар əкімшілерімен  келісілген, мемлекеттік мекеме бас-
шысы бұйрығына сəйкес құрылған түгендеу комиссиясының актісі негізінде, 
егер орны толтырылатын құн осы активтің баланстық құнынан төмен болса, 
есепте материалдық емес активтің құнсыздану фактісі жазылады. Түгендеу 
актісінде құнсыздану себептері көрсетіледі.

Негізгі материалдық емес активтерді түгендеу мемлекеттік мекемелердің 
бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 

Материалдық емес активтерді есепке алу тəртібі Бухгалтерлік есеп 
ережесінің «Активтердің құнсыздануын есепке алу тəртібі» бөлімінде 
анықталған.

Материалдық емес активтер құнының құнсыздануын есепке алу 
Бухгалтерлік есеп ережесінің «Активтердің құнсыздануы» бөліміне сəйкес 
жүзеге асырылады.

Негізгі материалдық емес активтерді мемлекеттік мүлікті басқару жəне 
мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі 
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асыры-
лады. 

Қаржылық міндеттемелер
Қаржылық міндеттемелер бастапқы танылған кезде мəміле бағасы болып 

табылатын əділ құны бойынша бағаланады. 
Қаржы нəтижесіне тану арқылы əділ құны бойынша  ескерілмейтін 

қаржылық міндеттемелер бастапқы тануда, оларды сатып алуға  немесе 
шығаруға  тікелей  қатысты  мəміле бойынша шығындарды  қосқанда əділ 
құны бойынша көрсетіледі.

Мемлекеттік мекемемен бастапқы танылғаннан кейін қаржылық 
міндеттемелер пайыз ставкасының тиімді өлшемі əдісін қолдана отырып, əділ 
құны бойынша қаржылық нəтижеге бағытталған қаржылық міндеттемелерді 
есептемегенде, амортизациялық құны бойынша бағаланады.

Мемлекеттік мекеме қаржылық міндеттемені (немесе қаржылық 
міндеттеменің бөлігін) ол толық өтелгенде, яғни шартта көрсетілген міндеттеме 
орындалғанда, жойылғанда немесе қызмет ету мерзімі өтіп кеткенде есептен 
шығарып тастайды.
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Қаржылық міндеттемелерді есепке алу тəртібі Бухгалтерлік есеп ережесінің 
«Қаржы инвестициялары мен қаржы міндеттемелерін есепке алу тəртібі» 
бөлімінде анықталған.

Кредиторлық берешек
Мемлекеттік мекеме салықтар мен басқа да төлемдер сомаларын есептеуді 

Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сəйкес жүзеге асырады.
Мемлекеттік мекеменің басшысы Есеп айырудың түгендеу актісі деби-

торлармен жəне кредиторлармен Есеп айырудың актісіне анықтама сондай-ақ 
Түгендеу  комиссиясының хаттамасы негізінде кредиторлық берешекті есеп-
тен шығару  туралы бюджеттік бағдарламалардың əкімшісіне ол туралы 10 
күннің мерзімінде хабарлай отырып шешім қабылдайды.

Түгендеу комиссиясының актісіне сəйкес мемлекеттік мекеме басшысының 
қабылданған шешімі негізінде мемлекеттік мекеме есеп жылының соңында 
өндіріп мүмкін емес кредиторлық берешекті есептен шығарады:

1) кредитор жойылған жағдайда;
2) егер қарыздан босату туралы шешім кредитор мүлігінің иесімен не-

месе соған уəкілетті тұлғамен қабылданған жағдайда кредитормен берешек 
кешірілгенде;

3) мемлекеттік мекемеден өндіріп алудан сот бас тартқанда, оның ішінде 
талаптың мерзімі өтіп кету себебіне байланысты.

Кредиторлық берешекті есепке алу тəртібі Бухгалтерлік есеп ережесінің 
«Дебиторлық жəне кредиторлық берешектерді есепке алу тəртібі» бөлімінде 
анықталған.

Қызметкерлермен есеп айырысу
Мемлекеттік мекеме есеп жылының соңында қызметкерлермен 

қолданылмаған демалыстар бойынша резервті таниды.
Резерв мөлшері ағымдағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 

демалыстың қолданылмаған күндері үшін демалыс ақысы сомаларын қайта 
есептеу жолымен анықталады.

Қызметкерлер алдындағы кредиторлық берешекті есепке алу тəртібі 
Бухгалтерлік есеп ережесінің «Қызметкерлермен айырысуды есепке алу 
тəртібі» бөлімінде анықталған.

Бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелер мен шартты ак-
тивтер

Бағалау міндеттемелері жыл соңында қайта қаралады жəне ағымдағы ең 
жақсы есептеу бағасын көрсету үшін түзетіледі. Егер бағалау міндеттемелері 
тану талаптарына жауап бермесе, онда бағалау міндеттемелері жойылады.

Мемлекеттік мекеме бағалау міндеттемелері мен шартты активтерді та-
нымайды, қаржылық есептілікке олар туралы ақпаратты түсініктеме жазбада 
береді.

Бағалау  міндеттемелерін  есепке  алу  тəртібі  Бухгалтерлік  есеп ережесінің 
«Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді жəне шартты активтерді 
анықтау» бөлімінде анықталған.
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Өзге активтер мен өзге де міндеттемелер
Мемлекеттік мекеменің өзге активтеріне берілген аванстар, болашақ 

кезеңдердің шығыстары мен өзге де активтер кіреді.
Мемлекеттік мекеменің өзге міндеттемелеріне алынған аванстар, болашақ 

кезеңдердің кірістері мен өзге де міндеттемелер кіреді.
Мемлекеттік мекемелер өзге активтер мен міндеттемелерді есепке алу 

тəртібін Бухгалтерлік есеп ережесінің «Өзге активтер мен міндеттемелерді 
есепке алу тəртібі» бөлімінің қағидаларына сəйкес жүзеге асырады.

Валюталық бағамдардың өзгеруінің ықпалы
Шетел валютасында берілген жəне ақшалай қаражатпен алуға немесе өтеуге 

жататын есепті кезеңнің соңында өтелмеген дебиторлық немесе кредиторлық 
берешек сомалары есепті кезеңнің соңғы күнінде қолданыста болған валюта 
айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша жəне Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісімен бірлесіп 
белгілеген тəртіппен анықталған Бухгалтерлік есеп ережесінің «Валюталық 
бағамдардың өзгеруінің ықпалы» бөлімінің ережелеріне сəйкес ұлттық валю-
тамен көрсетіледі.

Жалдық операциялар
Қаржылық жалға актив алған мемлекеттік мекеме жал мерзімінің басында 

өз балансында:
1) активтердің нысандары ретінде – қаржылық жал шегінде сатып алынған 

активтерді;
2) жалдың міндеттемелеріне қатысты міндеттемелер ретінде таниды.
Активтер мен міндеттемелер жал басындағы мерзімдегі жалданатын 

мүліктің əділ құнына тең сомада танылады.
Қаржылық жалға алынған актив өзіндік амортизациялау активтері үшін 

қабылданған амортизациялық саясатқа сəйкес жалға алушымен амортизация-
ланады.

Мемлекеттік мекемемен активті жалға тапсыру операциялық жал ретінде 
ескеріледі. Операциялық жалға берілген активтер жалға берушінің балансын-
да  ескеріледі.  Операциялық  жалдан  жалдық  кіріс  бюджеттің  кірісі болып 
табылады. 

Жалға алушылар жалдық төлемдерді жал мерзімі бойы тура негізде 
бөлінген шығыстар ретінде таниды. 

Жалға алушыда жалданған активтер жалға берушімен берілген 
түгендеунөмірлерімен балансталған 01 «Жалданған активтер» шотында 
ескеріледі.

Жалдық операцияларды есепке алу тəртібі Бухгалтерлік есеп ережесінің 
«Жалдауды есепке алу тəртібі» бөлімінде анықталған.

Қаржыландыру мен резервтер
Күрделі салымдарды қаржыландыру күрделі салымдар бойынша 

міндеттемелерді қабылдауға жоспарлы тағайындауларды немесе күрделі 
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сипаттағы байлаулы гранттар мен сыртқы қарыздар есебінен жобалар бойын-
ша міндеттемелерді қабылдауға жоспарлы тағайындауларды мемлекеттік ме-
кемеге бөлгенде танылады.

Күрделі салымдарды қаржыландыру жүйелі негіздегі тиісті шығыстар 
ретінде сол кезеңдердің кірістері ретінде танылады.

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтерді мемлекеттік мекеме 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша ұзақ мерзімді активтерді 
қайта бағалау кезінде қалыптастырады.

Күрделі салымдар мен мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін  
қайта бағалауға резервтерді  қаржыландырудың есепке алу тəртібі Бухгалтерлік 
есеп ережесінің «Таза активтер\капиталдарды есепке алу тəртібі» бөлімінде 
анықталған.

Кірістер мен шығыстар
Мемлекеттік мекеме айырбасталмайтын жəне айырбасталатын операция-

лардан, активтерді басқарудан жəне өзге кірістерден алады, сонымен қатар 
операциялық кірістерді, бюджеттік төлемдер бойынша, активтерді басқару 
бойынша шығыстар мен өзге де шығыстарды жүргізеді.

Активтерді сатудан түскен, түгендеу барысында анықталған 
жетіспеушіліктерді өтеу мен келтірілген залалдардан түскен, өткен жылдардың 
дебиторлық берешегін өтеуден түскен, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) сатудан түскен ақшаның түсуі мен жұмсалуы жоспарымен 
қарастырылған сомалардан тыс түскен қаражаттар бюджет кірісі болып табы-
лады.

Активтерді басқарудан кірістер, оның ішінде инвестиция нысанының таза 
кірісі бөлігінің, акцияның мемлекеттік пакеттеріне дивидендтердің түсімі мен 
заңды тұлғаларда қатысудың үлесіне  кірістер, мүлікті жалға берудентүскен 
кірістер Қазақстан Республикасы бюджетінің кірістері болып табылады.

Есеп кезеңі аяқталған соң мемлекеттік мекеме есеп кезеңінің қаржылық 
қорытындысына кірістер мен шығыстар шоттарының жабылуын жүргізеді.

Ақылы қызметтер көрсетуге байланысты  кірістерді, шығыстар  мен 
шығындарды, есепке алу тəртібі Бухгалтерлік есеп ережесінің мынадай 
«Кірістерді есепке алу тəртібі», «Шығыстарды есепке алу тəртібі» мен 
«Өндіріске шығындар мен басқа мақсаттарды есепке алу тəртібі» бөлімдерінде 
анықталған. 

Есепті күннен кейінгі оқиғалар
Мемлекеттік мекеменің активтеріне немесе міндеттемелеріне анағұрлым 

қаржылық əрекет ететін есеп мерзімінен кейінгі оқиғалар Бухгалтерлік есеп 
ережесінің «Есепті күннен кейінгі оқиғалар» бөлімінің  қағидаларына  сəйкес  
тиісті ақпаратты ашу жолымен көрсетіледі.

Баланстан тыс шоттар
Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекемедегі уақытша жəне оған тиесілі 

емес, балансталған шоттардағы активтердің есебін жүргізеді. 
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Баланстан тыс шоттардағы есеп жалғыз (қарапайым) жазу бойынша 
жүргізіледі. 

Негізгі баланстан тыс шоттарда есепке алынған активтерді түгендеу 
мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі 
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асыры-
лады. 

Ауыспалы ережелер
Есептеу əдісімен бухгалтерлік есеп жүргізуге ауысқан кезде мемлекеттік 

мекеме Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық 
департаменті директорының 1998 жылғы 27 қаңтардағы №30 бұйрығымен 
бекітілген Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есептер жөніндегі 
нұсқаулыққа (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде  
№489 болып тіркелген), Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009  
жылғы 27 ақпандағы №89 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мекемелер-
мен жəне бюджеттік бағдарламалардың əкімшілерімен бюджеттік есептілікті 
құрастыру жəне ұсыну ережесіне (Нормативтік құқықтық актілердің  
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5612 болып тіркелген), Бухгалтерлік есеп 
ережесіне, Қаржылық есептілік ережесіне жəне Шоттар жоспарына сəйкес 
жасалған бухгалтерлік баланстың тиісті сальдосына, Мемлекеттік мекемелердің 
бухгалтерлік шоттары жоспарына өту сызбасы бойынша сəйкес активтер 
мен міндеттемелерді  тану критерийлерін ескере отырып, 2013 жылдың 1 
қаңтарындағы жағдайы бойынша баланстың сальдосын ауыстырады.
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ЖАҢА ШОТТАРҒА ӨТУ СЫЗБАСЫ

Бұрын танылған негізгі құралдардың барлық баптары көшу кезінде негізгі 
құралдар ретінде автивті тану критерийлерін, инвестициялық жылжымайтын 
мүлікті, материалдық емес активтерді, аяқталмаған құрылысты ескере отырып 
көзделеді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық    
департаментінің 1998 жылғы 27 қаңтардағы №30 бұйрығымен бекітілген 
Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жөніндегі нұсқаулықтың 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №489 
бекітілген) мемлекеттік мекемелер үшін қаржыландыру жоспарының 
орындалуының Бухгалтерлік есеп шоттары жоспарының қосалқы шоттар 
(бұдан əрі – қосалқы шоттар) қалдықтарының сальдосы топтар бойынша мы-
надай ұқсас шоттарға (қосалқы шоттарға) көшіріледі:

010 «Ғимараттар» қосалқы шоты 2320 «Ғимараттар» шотының тиісті 
қосалқы шоттарына, 2510 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» шотына 
көшіріледі;

010-1 «Жер» қосалқы шоты 2310 «Жер» шотына, 2510 «Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік» шотына;

011 «Имарат» қосалқы шотынан 2330 «Имарат» шотына;
012 «Беру қондырғылары» қосалқы шоты 2340 «Беру қондырғылары» шо-

тына;
013 «Машиналар жəне жабдық» қосалқы шоты 2360 «Машиналар жəне 

жабдық» шотына;
015 «Көлік құралдары» қосалқы шоты 2350 «Көлік құралдары» шотына;
016 «Құралдар, өндірістік (керек-жарақтарды қоса алғанда) жəне 

шаруашылық мүкəммал» қосалқы шоты 2370 «Құралдар, өндірістік жəне 
шаруашылық мүкəммал» шотына;

018 «Кітапхана қоры» қосалқы шоты 2382 «Кітапхана қоры» қосалқы шо-
тына;

019 «Өзге активтер» қосалқы шоты «Өзге де негізгі құралдар», 2411 
«Аяқталмаған құрылыс», 5220 «Өткен жылдардың қажылық нəтижесі», 2620 
«Көп жылдық екпелер», 2711 «Бағдарламалық қамтамасыз ету» шоттарына 
көшіріледі.

019 «Өзге активтер» қосалқы шотының «көп жылдық екпелер» 1) тобы 
бойынша қалдықтар сальдосы кітапханалық активтерге жататын 2620 «Көп 
жылдық екпелер» шотына көшіріледі (жеміс-жидектің барлық түрлерінің 
екпелері), қалған көп жылдық екпелердің сальдосы 2380 «Өзге негізгі 
құралдар» шотына көшіріледі.

019 «Өзге активтер» қосалқы шотының «жерлерді жақсарту жөніндегі 
күрделі шығындар» 2) тобы бойынша қалдықтар сальдосы 2383 «Өзге негізгі 
құралдар» шотына көшіріледі.
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019 «Өзге активтер» қосалқы шотының мұражай құндылықтары (олардың 
құнына тəуелсіз) 3) тобы бойынша қалдықтар сальдосы 2383 «Өзге негізгі 
құралдар» қосалқы шотына көшіріледі.

019 «Өзге активтер» қосалқы шотының олардың құнына қарамастан, хай-
уанаттар паркіндегі жəне басқа сондай мекемелердегі жануарлар əлемінің экс-
понаттары 4) тобы бойынша қалдықтар сальдосы 2383 «Өзге негізгі құралдар» 
қосалқы шотына көшіріледі.

019 «Өзге активтер» қосалқы шотының құны бірлігіне екі айлық есептік 
көрсеткіштен артық сахналық-қойылым құралдары (декорациялар, ағаш 
жиһаздары мен кəделік, бутафорлық заттар, театрлық жəне ұлттық костюмдер, 
бас киімдер, іш-киімдер, аяқ киімдер, париктер) 5) тобы бойынша қалдықтар 
сальдосы 2383 «Өзге негізгі құралдар» қосалқы шотына көшіріледі.

019 «Өзге активтер» қосалқы шотының құнына қарамастан үлгілік жоба-
лау жөніндегі құжаттама 6) тобы бойынша қалдықтар сальдосы шығыстарды 
капиталдандыру кезінде 2411 «Аяқталмаған құрылыс» қосалқы шотына, капи-
талдандырылмайтын шығыстар бойынша 5220 «Өткен жылдардың қаржылық 
нəтижесі» шотына көшіріледі.

Техникалық тасығыштардағы бағдарламаның 7) тобы бойынша қалдықтар 
сальдосы 2711 «Бағдарламалық қамтамасыз ету» қосалқы шотына көшіріледі.

019 «Өзге активтер» қосалқы шотының оқу кинофильмдері, магниттік 
қатқылдар жəне ленталар, кассеталар жəне өзгелер 7) тобы бойынша қалдықтар 
сальдосы 2383 «Өзге негізгі құралдар» қосалқы шотына көшіріледі.

019 «Өзге активтер» қосалқы шотының өзге мүкəммал, балалар ойындары, 
арнайы шаңғылар жəне өзгелер 8) тобы бойынша қалдықтар сальдосы 2383 
«Өзге негізгі құралдар» қосалқы шотына көшіріледі.

Бұрын танылған материалдық емес активтердің барлық баптары көшу 
кезінде активтерді материалдық емес активтер ретінде тану критерийлерін 
ескере отырып көзделеді. 014 «Материалдық емес активтер» қосалқы 
шотының қалдықтары материалдық емес активтердің түріне байланысты 2710 
«Материалдық емес активтер» шотының тиісті қосалқы шоттарына көшірілуі 
тиіс, ұйымдастырушылық шығыстардан басқа, олар 5220 «Өткен жылдардың 
қаржылық нəтижесі» шотына көшіріледі.

017 «Жұмыс жəне өнімді мал» қосалқы шотының сальдосын мыналарға 
көшіру қажет:

«жұмыс малы» 1) тобы бойынша 2383 «Өзге негізгі құралдар» қосалқы шо-
тына;

«өнімді жəне асыл тұқымды мал» 2) тобы бойынша 2610 «Жануарлар» шо-
тына. 

020 «Активтердің тозуы», 021 «Материалдық емес активтердің тозуы» 
қосалқы шоттарының сальдосы 2391 «Негізгі құралдардың жинақталған амор-
тизациясы», 2721 «Материалдық емес активтердің жинақталған амортизация-
сы», 2521 «Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жинақталған амортиза-
циясы» қосалқы шоттарына тиісінше көшіріледі.
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Əділ құн бойынша өлшенетін биологиялық активтерге жататын пайдала-
ну жасына жеткен көпжылдық екпелер бойынша 020 «Активтердің тозуы» 
қосалқы шотының сальдосы 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» 
шотына көшіріледі.

Өзіндік құны бойынша өлшенетін биологиялық активтерге жататын пайда-
лану жасына жеткен көпжылдық екпелер бойынша 020 «Активтердің тозуы» 
қосалқы шотының сальдосы 2631 «Биологиялық активтердің жинақталған 
амортизациясы» қосалқы шотына көшіріледі. 

II бөлім. Материалдық қорлар 
Бұрын материалдық қорлар деп танылған барлық баптар көшу кезінде 

қорлар ретінде тану критерийлерін ескере отырып көзделеді.
030 «Өндірістік (оқу) шеберханалар бұйымдары» қосалқы шотының саль-

досы 1330 «Дайын өнім» шотына көшіріледі.
031 «Қосалқы (оқу) ауылдық шаруашылықтардың өнімдері» қосалқы 

шотының сальдосы 1330 «Дайын өнім» шотына көшіріледі.
040 «Орнатуға жабдық» қосалқы шотының сальдосы 2383 «Өзге негізгі 

құралдар» қосалқы шотына көшіріледі. Активті негізгі құралдар ретінде тану 
критерийлерін сақтау кезінде құрылыс үшін қажетті материалдық құндылықтар 
бойынша 040 «Орнатуға жабдық» қосалқы шотының сальдосы 2383 «Өзге 
негізгі құралдар» қосалқы шотына көшіріледі, активті негізгі құрал ретінде 
тану критерийлерін сақтау кезінде 1310 «Материалдар» шотына көшіріледі.

041 «Күрделі құрылыс үшін құрылыс материалдары» қосалқы шотының 
сальдосы 1311 «Оқу, ғылыми зерттеулер жəне өзге де мақсаттар үшін матери-
алдар» қосалқы шотына көшіріледі.

043 «Ғылыми зерттеулер үшін жəне зертханалық сынақта ұзақ пайдалану 
материалдары» қосалқы шотының, 060 «Оқу, ғылыми жəне өзге де мақсаттар 
үшін материалдар» қосалқы шотының сальдосы 1312 «Оқу, ғылыми зерттеу-
лер жəне өзге де мақсаттар үшін материалдар» қосалқы шотына көшіріледі.

Семірту үшін арналған жануарлар, құстар, қояндар, мамық жүнді аңдар 
бойынша, аралардың ұрықтары бойынша 050 «Жануарлардың төлдері жəне 
семіртудегі жануарлар» қосалқы шотының сальдосы 1319 «Өзге де мате-
риалдар» қосалқы шотына көшірілді, биологиялық активтер ретінде тану 
критерийлерін сақтау кезінде 2610 «Жануарлар» шотына көшіріледі.

Өнімді жəне асыл тұқымды малдың төлі бойынша 050 «Жануарлардың 
төлдері жəне семіртудегі жануарлар» қосалқы шотының сальдосы 2610 «Жа-
нуарлар» шотына көшіріледі.

061 «Тамақ өнімдері» қосалқы шотының сальдосы 1314 «Тамақ өнімдері» 
қосалқы шотына көшіріледі.

062 «Дəрі-дəрмектер жəне байлайтын құралдар» қосалқы шотының саль-
досы 1313 «Дəрі-дəрмектер жəне байлайтын құралдар» қосалқы шотына 
көшіріледі.
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063 «Шаруашылық материалдар жəне кеңсе заттары» қосалқы шотының 
сальдосы 1316 «Шаруашылық материалдар жəне кеңсе заттары» қосалқы шо-
тына көшіріледі.

064 «Отын, жанар жəне жағар май материалдары» қосалқы шотының саль-
досы 1315 «Отын, ЖЖМ» қосалқы шотына көшіріледі.

065 «Жем жəне жемшөп», 066 «Ыдыс», 067 «Өзге материалдар» қосалқы 
шоттарының сальдосы 1319 «Өзге материалдар» қосалқы шотына көшіріледі.

068 «Жолдағы материалдар» қосалқы шотының сальдосы 1350 «Жолдағы 
қорлар» шотына көшіріледі, 069 «Машиналар мен жабдықтарға қосалқы 
бөлшектер» қосалқы шотының сальдосы 1318 «Қосалқы бөлшектер» қосалқы 
шотына көшіріледі.

III бөлім. Құны аз жəне тез тозатын заттар
070 «Қоймадағы құны аз тез тозатын заттар», 071 «Пайдаланудағы құны аз 

тез тозатын заттар», 072 «Қоймадағы іш-киім, төсек орын бұйымдары, киім-
кешек жəне аяқ-киім», 073 «Пайдаланудағы іш-киім, төсек орын бұйымдары, 
киім-кешек жəне аяқ-киім» қосалқы шотының сальдосы.

070 «Қоймадағы құны арзан жəне тез тозатын заттар», 071 «Пайдаланыстағы 
арзан құнды жəне тез тозатын заттар», 072 «Қоймадағы төсек-орын заттары, іш 
киім, киім жəне аяқ киім», 073 «Пайдаланудағы төсек-орын заттары, іш киім, 
киім жəне аяқ киім» қосалқы шоттар сальдосы заттардың (арнайы киімнен, 
арнайы аяқ киімнен, фирмалық киім мен аяқ киімнен, төсек орын заттарынан 
басқа) құнына тəуелсіз құны аз жəне бір жылдан кем қызмет ету мерзімімен тез 
тозатын заттар бойынша 1317 «Арнайы киімдер жəне басқа да жеке қолдану 
заттары» қосалқы шотына, «Өзге материалдар» қосалқы шотына, ал құны аз 
жəне бір жылдан жоғары қызмет ету мерзімімен тез тозатын заттар бойынша 
– 2383 «Өзге негізгі құралдар» қосалқы шотына, 2370 «Құралдар, өндірістік 
жəне шаруашылық мүкəммал» шотына көшіріледі. 

IV бөлім. Өндіруге жəне өзге мақсаттарға арналған шығындар 
080 «Өндірістік (оқу) шеберханаларының шығындары», 081 «Қосымша 

(оқу) ауыл шаруашылығы шығындары», 083 «Тəжірибелі қондырғыларды 
əзірлеуге арналған шығындар», 084 «Материалдарды дайындау жəне қайта 
өңдеу жөніндегі шығындар» қосалқы шоттарының сальдосы 1320 «Аяқталмаған 
өндіріс» шотына, 2410 «Аяқталмаған құрылыс жəне күрделі салу» шотының 
қосалқы шотына көшіріледі. 

V бөлім. Ақшалай құралдар 
Бұрын танылған ақшалай қаражаттың барлық баптары көшу кезінде 

ақшалай қаражатты жəне оның баламаларын тану критерийлерін ескере оты-
рып көзделеді.

090 «Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарында 
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көзделген мемлекеттік мекемелердің міндеттемелерін қабылдауға арналған  
жоспарлы мақсаттар» қосалқы шотының орнына 1081 «Қаржыландырудың 
жеке жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
мақсаттар» қосалқы шоты пайдаланылады.

093 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы мақсаттар» қосалқы шотының орнына 1082 «Күрделі салымдар бойын-
ша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы мақсаттар» қосалқы шоты 
пайдаланылады.

095 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы мақсаттар» қосалқы шотының орнына 1084 «Трансферттер бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы мақсаттар» қосалқы шоты пай-
даланылады.

096 «Басқа бюджеттер есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы мақсаттар» қосалқы шотының орнына 1083 «Басқа бюджеттер есебінен 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы мақсаттар» қосалқы шоты пай-
даланылады.

098 «Республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) 
құны түрінде түсетін түсімдерге жəне олардың жұмсалуына байланыс-
ты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар» қосалқы шотының орнына 1086 «Республикалық бюджетке 
тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге 
жəне олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шоты пайдаланыла-
ды.

099 «Сыртқы қарыздар жəне байланысты гранттар есебінен жобалар 
бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» 
қосалқы шотының орнына 1087 «Сыртқы қарыздар жəне байланысты грант-
тар есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар» қосалқы шоты пайдаланылады.

100 «Міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жеке жоспарында 
көзделген мемлекеттік мекеменің міндеттемелерін қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулар» қосалқы шотының орнына 1091 «Қаржыландырудың 
жеке жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар» қосалқы шоты пайдаланылады.

103 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының орнына 1092 «Күрделі салым-
дар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» 
қосалқы шоты пайдаланылады.

1093 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар», 1094 «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шоттары енгізілді, олар кейіннен 
пайдаланылатын болады.
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108 «Жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) 
құны түрінде түсетін түсімдерге жəне олардың жұмсалуына байланыс-
ты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар» қосалқы шотының орнына 1095 «Жергілікті бюджетке 
тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге 
жəне олардың жұмсалуына байланысты операциялар бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шоты пайдаланыла-
ды.

110 «Демеушілік, қайырымдылық көмек КСН» қосалқы шотының саль-
досы 1041 «Демеушілік жəне қайырымдылық көмек КСН» қосалқы шотына 
көшіріледі.

111 «Ақылы қызметтер КСН» қосалқы шотының сальдосы 1042 «Ақылы 
қызметтер КСН» қосалқы шотына көшіріледі.

112 «Ақшаны уақытша орналастыру КСН» қосалқы шотының сальдосы 
1043 «Ақшаны уақытша орналастыру КСН» қосалқы шотына көшіріледі.

113 «Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның 
арнайы шоты» қосалқы шотының сальдосы 1062 «Сыртқы қарыздар бо-
йынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты» қосалқы шотына 
көшіріледі.

114 «Мемлекеттік мекеменің карт-шоты» қосалқы шотының сальдосы 1020 
«Мемлекеттік органның ағымдағы шоты» шотына көшіріледі.

115 «Есеп-айырысу шоты» қосалқы шотының сальдосы 1030 «Есеп-айы-
рысу шоты» шотына көшіріледі.

116 «Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы 
шоты» қосалқы шотының сальдосы 1061 «Гранттар бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобаның арнайы шоты» қосалқы шотына көшіріледі.

118 «Шетел валютасындағы шот» қосалқы шотының сальдосы 1050 «Ше-
тел валютасындағы шот» қосалқы шотына көшіріледі.

119 «Жолдағы ақша» қосалқы шотының сальдосы 1073 «Жолдағы ақшалай 
қаражат» қосалқы шотына көшіріледі.

120 «Касса» қосалқы шотының сальдосы 1010 «Кассадағы ақшалай 
қаражат» шотына көшіріледі.

130 «Аккредитивтер» қосалқы шотының сальдосы 1071 «Аккредитивтер» 
қосалқы шотына көшіріледі.

132 «Ақшалай құжаттар» қосалқы шотының сальдосы 1072 «Ақшалай 
құжаттар» қосалқы шотына көшіріледі.

134 «Қаржы салымдары» қосалқы шотының сальдосы 1074 «Өзге де 
ақшалай құралдар» қосалқы шотына, 1120 «Қысқа мерзімді қаржы инвестиция-
лары», 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» шоттарына көшіріледі. 

VI бөлім. Қаржыландыру жөніндегі ведомствоішілік есептеулер
14 «Қаржыландыру бойынша ведомствоішілік есептер» шоты қосалқы 
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шоттарының сальдосы 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» 
шотының, 5010 «Күрделі салымдарды қаржыландыру» шоты қосалқы 
шоттарының кредитіне көшіріледі. Кейіннен, 140 «Ұйымның жəне басқа да 
шараларға арналған шығындарды бюджеттен қаржыландыру бойынша есеп-
темелер», 

142 «Басқа бюджеттер есебінен қаржыландыру бойынша есептемелер» 
қосалқы шоттарының орнына 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан 
түсетін табыстар» шоты пайдаланылады, 143 «Күрделі салымдар бюджетінен 
қаржыландыру бойынша есептемелер» қосалқы шотының орнына 5010 
«Күрделі салымдарды қаржыландыру» шоты пайдаланылады. 

VII бөлім. Есептеулер 
150 «Өнім берушілермен жəне мердігерлермен есептеулер», 151 «Сыртқы 

қарыздар есебінен міндеттемелер бойынша есептеулер», 155 «Гранттар 
есебінен міндеттемелер бойынша есептеулер» қосалқы шоттарының сальдо-
сы қысқа мерзімді сипаттағы есептеулер бойынша 3210 «Өнім берушілер мен 
мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотына, ұзақ мерзімді 
сипаттағы есептеулер бойынша 4110 «Өнім берушілер мен мердігерлерге ұзақ 
мерзімді кредиторлық берешек» шотына көшіріледі. 150 «Өнім берушілермен 
жəне мердігерлермен есептеулер», 151 «Сыртқы қарыздар есебінен 
міндеттемелер бойынша есептеулер», 155 «Гранттар есебінен міндеттемелер 
бойынша есептеулер» қосалқы шоттарының дебеттік сальдосы 1410 «Берілген 
қысқа мерзімді аванстар» шотына көшіріледі.

152 «Ғылыми əзірлемелер бойынша есептеулер» қосалқы шотының саль-
досы қысқа мерзімді сипаттағы есептеулер бойынша 3210 «Өнім берушілер 
мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотына, ұзақ 
мерзімді сипаттағы – 4110 «Өнім берушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешек» шотына көшіріледі. 152 «Ғылыми əзірлемелер бойын-
ша есептеулер» қосалқы шотының дебеттік сальдосы 1410 «Берілген қысқа 
мерзімді аванстар» шотына көшіріледі.

153 «Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін тапсы-
рыс берушілермен есептеулер» қосалқы шотының сальдосы қысқа мерзімді 
сипаттағы есептеулер бойынша 1231 «Сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы шотына, ұзақ 
мерзімді сипаттағы – 2210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің 
ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі» шотына көшіріледі. 153 «Орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін тапсырыс берушілермен есептеу-
лер» қосалқы шотының кредиттік сальдосы 3410 «Алынған қысқа мерзімді 
аванстар» шотына көшіріледі.

154 «Бекітілген қаржыландыру жоспарынан тыс кредиторлармен есеп-айы-
рысулар» қосалқы шотының сальдосы 3210 «Өнім берушілер мен мердігерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотына, ұзақ мерзімді сипаттағы 4110 



47

«Өнім берушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» шо-
тына көшіріледі.

157 «Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге тапсырыс берушілердің 
аванстары бойынша есептеулер» қосалқы шотының сальдосы дебеттік сальдо 
бөлігінде 1231 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі» қосалқы шотына көшіріледі, кредиттік сальдо бөлігінде 
3410 «Алынған қысқа мерзімді аванстар» шотына көшіріледі.

158 «Тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) құны түрінде 
бюджетке түсімдер, жəне оларды жұмсауға байланысты операциялар бойын-
ша есептеулер» қосалқы шотының сальдосы 3220 «Ведомстволық есептеулер 
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» кредит шотына көшіріледі.

159 «Əлеуметтік салық жарналары бойынша есептеулер» қосалқы шотының 
сальдосы дебеттік сальдо бөлігінде 1220 «Бюджетпен есеп-айырысулар бойын-
ша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шотына көшіріледі, кредиттік сальдо 
бөлігінде 3122 «Əлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» қосалқы шотына көшіріледі.

160 «Есеп беретін тұлғалармен есеп-айырысулар» қосалқы шотының 
сальдосы дебеттік сальдо бөлігінде 1261 «Есеп берілетін сомалар бойын-
ша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы шотына 
көшіріледі, кредиттік сальдо бөлігінде 3248 «Қызметкерлер алдындағы өзге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотына көшіріледі.

170 «Жетіспеушіліктер мен бойынша жəне кредиторлармен есеп-ай-
ырысулар» қосалқы шотының сальдосы өз қызметкерлері жол берген 
жетіспеушіліктер анықталған кезде 1262 «Қызметкерлермен есептеулердің 
басқа түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотына 
жəне өзге тұлғалар жол берген жетіспеушіліктер анықталған кезде 1280 «Өзге 
қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шотына көшіріледі.

171 «Уақтыша жұмысқа жарамсыздық жөніндегі əлеуметтік жəрдемақы 
бойынша есептеулер» қосалқы шотының сальдосы дебеттік сальдо бөлігінде 
1262 «Қызметкерлермен есептеулердің басқа түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек» қосалқы шотына, кредиттік сальдо бөлігінде 3244 
«Уақытша жұмысқа жарамсыздық жөніндегі əлеуметтік жəрдемақы бойын-
ша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотына 
көшіріледі.

172 «Арнайы төлем түрлері бойынша есептеулер» қосалқы шотының саль-
досы дебеттік сальдо бөлігінде 1232 «Арнайы төлем түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотына, кредиттік сальдо бөлігінде 
3273 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотына көшіріледі.

173 «Бюджетке төленетін төлемдер бойынша есептеулер» қосалқы шотының 
сальдосы дебеттік сальдо бөлігінде 1220 «Бюджетпен есеп-айырысулар бо-
йынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотына, кредиттік саль-
до бөлігінде 3121 «Жеке табыс салығы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 



48

берешек» қосалқы шотына көшіріледі, қоршаған ортаны ластау үшін төлемдер 
бойынша есептеулер 3123 «Қоршаған ортаны ластау үшін төлем бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотына көшіріледі, бюджетке 
төленетін басқа да төлемдер бойынша есептеулер 3124 «Салық жəне бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек», 3130 «Бюджетпен есеп-айырысулар бойынша бойын-
ша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотына көшіріледі.

174 «Жеке жəне заңды тұлғаларды уақытша орналастыру ақшалары бо-
йынша есептеулер» қосалқы шотының сальдосы 3271 «Уақытша орналастыру 
ақшалары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотына 
көшіріледі.

175 «Шағын жəне орта бизнес субъектілеріне кредит беруге алынған 
қаражат бойынша есептеулер» қосалқы шотының сальдосы қысқа мерзімді 
есептеулер бойынша 1110 «Берілген қысқа мерзімді қарыздар» шотына, ұзақ 
мерзімді сипаттағы 2110 «Берілген ұзақ мерзімді қарыздар» шотына көшіріледі.

176 «Демеушілік, қайырымдылық көмек, сақтандыру көлемі есебінен 
шығыстарға алынған ақшалар бойынша есептеулер» қосалқы шотының саль-
досы 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» кредит шотына көшіріледі. 
Кейіннен 176 «Демеушілік, қайырымдылық көмек, сақтандыру көлемі есебінен 
шығыстарға алынған ақшалар бойынша есептеулер» қосалқы шотының орны-
на 6050 «Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынған кірістер» шоты 
пайдаланылатын болады.

177 «Депозиттермен есептеулер» қосалқы шотының сальдосы 3243 «Депо-
зиттелген сома бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» қосалқы шотына көшіріледі.

178 «Бекітілген қаржыландыру жоспарының шегінде өзге де дебиторлар-
мен жəне кредиторлармен есеп-айырысулар» қосалқы шотының сальдосы 
қысқа мерзімді сипаттағы дебеттік сальдо бөлігінде 1280 «Өзге қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек» шотына, 1262 «Қызметкерлермен есеп-айырысулардың 
басқа түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шоты-
на, ұзақ мерзімді сипаттағы – 2230 «Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешк» 
шотына, қысқа мерзімді кредиттік сальдо бөлігінде 3270 «Өзге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» шотына, 3210 «Өнім берушілер мен мердігерлерге 
қысқа мерзімді берешек» шотына, ұзақ мерзімді сипаттағы – 4320 «Өзге ұзақ 
мерзімді берешек» шотына, 4110 «Өнім берушілер мен мердігерлерге ұзақ 
мерзімді кредиторлық берешек» шотына көшіріледі.

179 «Аванстық төлемдер тəртібіндегі есептеулер» қосалқы шотының саль-
досы 1410 «Берілген қысқа мерзімді аванстар» шотына көшіріледі.

180 «Қызметкерлермен жəне қызметшілермен есеп-айырысулар» қосалқы 
шотының сальдосы 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотына көшіріледі.

181 «Степендианттармен есеп-айырысулар» қосалқы шотының сальдо-
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сы 3230 «Степендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотына 
көшіріледі.

182 «Кредитке сатылған тауарлар үшін қызметкерлермен жəне 
қызметшілермен есеп-айырысулар», 186 «Банктің ссудалары бойын-
ша қызметкерлермен жəне қызметшілермен есеп-айырысулар» қосалқы 
шоттарының сальдосы 3248 «Қызметкерлер алдындағы өзге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотына көшіріледі.

183 «Банктерге салымдар бойынша шоттарға аударылған қолма-қол   
ақшасыз аударымдар бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотының сальдосы 3247 «Банктерге салымдар бойынша 
шоттарға аударылған қолма-қол ақшасыз аударымдар бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотына көшіріледі.

184 «Сақтандыру шарттары бойынша қолма-қол ақшасыз аударымдар 
бойынша жұмысшылармен жəне қызметшілермен есеп айырысулар» қосалқы 
шотының сальдосы 3248 «Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотына көшіріледі.

185 «Кəсіподақтардың мүшелік жарналарының сомаларын қолма-қол 
ақшасыз аудару бойынша кəсіподақ мүшелерімен есеп айырысулар» қосалқы 
шотының сальдосы 3245 «Кəсіподақтық мүшелік жарна сомаларын қолма-қол 
емес аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотына көшіріледі.

187 «Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотының сальдосы 3242 «Атқару құжаттары бойын-
ша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотына 
көшіріледі.

188 «Қолма-қол тиындарды ақша айналымынан алуға байланысты есеп 
айырысу» қосалқы шотының сальдосы дебеттік сальдо бөлігінде 1262 
«Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі» қосалқы шотына көшіріледі, кредиттік сальдо бөлігінде 
3272 «Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп 
айырысулар» қосалқы шотына көшіріледі.

189 «Атқарылған жұмыстар үшін басқа есеп айырысулар» қосалқы 
шотының сальдосы қысқа мерзімді сипаттағы 3273 «Өзге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешектер» қосалқы шотына, ұзақ мерзімді сипаттағы 4320 
«Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер» қосалқы шотына көшіріледі.

191 «Зейнетақылар мен жəрдемақыларды төлеу жөніндегі есеп айырысу-
лар» қосалқы шотының сальдосы дебеттік сальдо бөлігінде 1216 «Зейнетақылар 
мен жəрдемақылар төлеуге трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек» қосалқы шотына көшіріледі, кредиттік сальдо бөлігінде: қысқа 
мерзімді сипаттағы 3273 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотына көшіріледі.

192 «Міндетті əлеуметтік қамтамасыз етуге арналған трансферттер бо-
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йынша есеп айырысулар» қосалқы шотының сальдосы 1211 «Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шоты-
на көшіріледі.

193 «Жеке тұлғалардың трансферттері бойынша есеп айырысулар» қосалқы 
шотының сальдосы 3111 «Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотына көшіріледі.

194 «Нысаналы трансферттер бойынша есеп айырысулар» қосалқы 
шотының сальдосы 1212 «Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотына көшіріледі.

195 «Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына міндетті əлеуметтік ау-
дарымдар бойынша есеп айырысулар» қосалқы шотының сальдосы кредиттік 
сальдо бөлігінде 3141 «Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
шотына көшіріледі, дебеттік сальдо бөлігінде 1280 «Өзге қысқа мерзімді 
дебиторлық берешектер» шотына көшіріледі.

198 «Жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнала-
ры бойынша есеп айырысулар» қосалқы шотының сальдосы дебеттік саль-
до бөлігінде 1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шотына 
көшіріледі, кредиттік сальдо бөлігінде 3142 «Жинақтау зейнетақы қорларына 
зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
қосалқы шотына көшіріледі.

199 «Сыртқы кредиттеу бойынша есеп айырысулар» қосалқы шотының 
сальдосы 1110 «Қысқа мерзімді берілген қарыздар» шотына, 2110 «Ұзақ 
мерзімді берілген қарыздар» шотына көшіріледі. 

VIII бөлім. Шығыстар 
Шығыстар шотының сальдосы капиталдандырылмайтын шығындар бо-

йынша 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» дебет шотына көшіріледі.
201 «Ғылыми əзірлемелерге арналған шығыстар», 212 «Өзге қаражаттың 

есебінен күрделі салымдарға жұмсалатын шығыстар», 216 «Күрделі салымдарға 
арналған басқа қорлардың есебінен шығыстар» қосалқы шоттарының сальдо-
сы активтерді тану критерийлерін сақтаған кезде 2410 «Аяқталмаған құрылыс 
жəне күрделі салымдар» шотының қосалқы шоттарына көшіріледі, қалған 
жағдайларда 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» шотының дебетіне 
көшіріледі. Кейіннен 200 «Бекітілген сметаның шегінде бюджет  бойын-
ша ұйымдарды ұстауға жəне басқа шараларға арналған шығыстар» қосалқы 
шотының орнына 7000-7100 «Операциялық шығыстар» шоты пайдаланыла-
тын болады, 202 «Басқа бюджеттер есебінен шығыстар» қосалқы шотының 
орнына 7000-7100 шотының «Операциялық шығыстар» кіші бөлімі пайдала-
нылатын болады, 204 «Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырылатын жо-
балар бойынша шығыстар», 209 «Гранттардың есебінен қаржыландырылатын 
жобалар бойынша шығыстар» қосалқы шоттарының орнына 7000-7100 
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шотының «Операциялық шығыстар» кіші бөлімі жəне 2410 «Аяқталмаған 
құрылыс жəне күрделі салымдар» шотының қосалқы шоттары пайдаланыла-
тын болады, 203 «Бюджет бойынша күрделі салымдарға арналған шығыстар» 
қосалқы шотының орнына 2410 «Аяқталмаған құрылыс жəне күрделі салым-
дар» шотының қосалқы шоттары пайдаланылатын болады, 205 «Трансферттер 
бойынша шығыстар» қосалқы шотының орнына 7210 «Трансферттер бойынша 
шығыстар» шоты, 7230 «Субсидиялар бойынша шығыстар» шоты пайдаланы-
латын болады, 210 «Бөліске арналған шығыстар» қосалқы шотының орнына 
8014 «Ілеспе шығыстар» шоты пайдаланылатын болады, 211 «Тауарларды 
(жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен ақша есебінен шығыстар», 213 
«Демеушілік, қайырымдылық көмектен түскен ақша жəне өзге қаражаттар 
есебінен шығыстар» қосалқы шоттарының орнына 7000-7100 «Операциялық 
шығыстар» шоты пайдаланылатын болады, 201 «Ғылыми əзірлемелерге 
арналған шығыстар» қосалқы шотының орнына 7000-7100 «Операциялық 
шығыстар» шоты жəне 2412 «Материалдық емес активтерге күрделі салым-
дар» қосалқы шоты пайдаланылатын болады, 212 «Өзге қаражаттың есебінен 
күрделі салымдарға жұмсалатын шығыстар», 216 «Күрделі салымдарға 
арналған басқа қорлардың есебінен шығыстар» қосалқы шоттарының орнына 
2410 «Аяқталмаған құрылыс жəне күрделі салымдар» шотының қосалқы шот-
тары пайдаланылатын болады. Мемлекеттік мекеменің барлық шығыстарын 
қаржыландыру көзіне қарамастан шығындар сипаты бойынша сыныптау 
қажет. 

X бөлім. Қаржыландыру 
23 «Қаржыландыру» шотының қосалқы шоттар сальдосы 5220 «Өткен 

жылдардың қаржылық нəтижесі» шотының, 5011 «Бюджет қаражаты есебінен 
күрделі салымдарды қаржыландыру» қосалқы шотының кредитіне көшіріледі.

Кейіннен 230 «Мемлекеттік мекеменің шығыстарын жəне басқа да іс-
шараларды бюджеттен қаржыландыру», 232 «Басқа бюджеттердің есебінен 
қаржыландыру», 238 «Ұйымды ұстауға арналған өзге де қаражаттар» қосалқы 
шоттарының орнына 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түскен 
кірістер» шоты пайдаланылатын болады, 239 «Сыртқы заем жəне байланысты 
гранттардың қаражаттарынан жобаларды қаржыландыру» қосалқы шотының 
орнына 5012 «Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен күрделі 
салымдарды қаржыландыру» қосалқы шоты пайдаланылатын болады, 231 
«Күрделі салымдарды бюджеттен қаржыландыру» қосалқы шотының орнына 
5011 «Бюджет қаражаты есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру» қосалқы 
шоты пайдаланылатын болады, 234 «Трансферттер бойынша қаржыландыру» 
қосалқы шотының орнына 6030 «Трансферттер бойынша кірістер» шоты пай-
даланылатын болады. 
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X бөлім. Нысаналы мақсаттардың қорлары мен қаржылары 
245 «Гранттар» қосалқы шотының сальдосы 5220 «Өткен жылдардың 

қаржылық нəтижесі» шотының кредитіне көшіріледі, кейіннен 245 «Гранттар» 
қосалқы шотының орнына 6060 «Гранттар бойынша кірістер» шоты пайдала-
нылатын болады.

240 «Материалдық ынталандыру қоры», 246 «Өндірістік жəне əлеуметтік 
даму қоры» қосалқы шоттарының сальдосы 5220 «Өткен жылдардың қаржылық 
нəтижесі» шотының кредитіне көшіріледі,

247 «Ішкі кредиттеу» қосалқы шотының сальдосы 3133 «Өзге операциялар 
бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотына көшіріледі, кейіннен 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет 
алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шоты пайдаланы-
латын болады.

248 «Кредиттер» қосалқы шотының сальдосы 3133 «Өзге операциялар 
бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының кредитіне, 3010 «Алынған қысқа мерзімді қарыздар», 4010 «Алынған 
ұзақ мерзімді қарыздар» шоттарына көшіріледі, олар кейіннен пайдаланыла-
тын болады.

249 «Сыртқы қарыздар» қосалқы шотының сальдосы 5220 «Өткен 
жылдардың қаржылық нəтижесі» шотының кредитіне көшіріледі, кейіннен 
249 «Сыртқы қарыздар» қосалқы шотының орнына 6070 «Сыртқы қарыздар 
есебінен қаржыландырылатын кірістер» шоты пайдаланылатын болады.

250 «Активтердегі қор» қосалқы шотының сальдосы 5010 «Күрделі салым-
дарды қаржыландыру» шотына көшіріледі.

260 «Арзан құнды жəне тез тозатын заттардың қоры» қосалқы 
шотының сальдосы 5011 «Бюджет қаражаты есебінен күрделі салымдарды 
қаржыландыру», 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» шоттарының 
кредитіне көшіріледі.

272 «Өзге де қорлар», 273 «Шетел валютасындағы қаражат қоры», 
274 «Құнды қағаздар қоры» қосалқы шоттарының сальдосы 5220 «Өткен 
жылдардың қаржылық нəтижесі» шотының кредитіне көшіріледі. 

XI бөлім. Өнімді өткізу 
280 «Өндірістік (оқулық) шеберханалардың бұйымдарын өткізу», 281 

«Қосалқы (оқулық) ауылдық шаруашылықтардың өнімі өткізу» қосалқы 
шоттарының сальдосы 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» шотының 
кредитіне көшіріледі. Кейіннен 280 «Өндірістік (оқулық) шеберханалардың 
бұйымдарын өткізу», 281 «Қосалқы (оқулық) ауылдық шаруашылықтардың 
өнімі өткізу» қосалқы шоттарының орнына 6110 «Тауарларды, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді өткізуден түскен кірістер» шоты пайдаланылатын 
болады. 
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XII бөлім. Кірістер
400 «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен 

кірістер» қосалқы шотының сальдосы 5220 «Өткен жылдардың қаржылық 
нəтижесі» шотының кредитіне көшіріледі. Кейіннен 400 «Тауарларды 
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен кірістер» қосалқы 
шотының орнына 6110 «Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
өткізуден түскен кірістер» шоты пайдаланылатын болады.

410 «Табыстар мен шығындар» қосалқы шотының сальдосы 5220 «Өткен 
жылдардың қаржылық нəтижесі» шотына көшіріледі. Кейіннен 410 «Табыстар 
мен шығындар» қосалқы шотының орнына 5210 «Есепті жылдың қаржылық 
нəтижесі», 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» шоттары пайдала-
нылатын болады. 

Баланстан тыс шоттар 
Бұрын баланстан тыс деп танылған шоттар көшу кезінде активтерді тану 

критерийлері тұрғысынан қайта қаралады.
01 «Жалға алынған активтер» шотының сальдосы операциялық жалдау-

да тұрған активтер бойынша 01 «Жалға алынған активтер» ұқсас шотына 
көшіріледі.

02 «Жауапты сақтауға алынған немесе орталықтандырылған жабдықтау 
бойынша төленген тауарлық-материалдық құндылықтар» шотының сальдосы 
02 «Жауапты сақтауға алынған немесе орталықтандырылған жабдықтау бо-
йынша төленген қорлар» ұқсас шотына көшіріледі.

04 «Қатаң есептілік бланктері» шотының сальдосы 03 «Қатаң есептілік 
бланктері» ұқсас шотына көшіріледі.

05 «Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі» 
шотының сальдосы 04 «Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған 
берешегі» ұқсас шотына көшіріледі.

06 «Орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген материалдық 
құндылықтар» шотының сальдосы 02 «Жауапты сақтауға алынған немесе 
орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар» баланстан тыс 
шотына көшіріледі.

07 «Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен 
студенттердің берешегі» шотының сальдосы 05 «Қайтарылмаған материалдық 
құндылықтар үшін оқушылар мен студенттердің берешегі» ұқсас шотына 
көшіріледі.

08 «Ауыспалы спорт жүлделері мен кубоктар» шотының сальдосы 06    
«Ауыспалы спорт жүлделері мен кубоктар» ұқсас шотына көшіріледі.

09 «Жолдамалар» шотының сальдосы 07 «Жолдамалар» ұқсас шотына 
көшіріледі.

11 «Əскери техниканың оқу құралдары» шотының сальдосы 08 «Əскери 
техниканың оқу құралдары» ұқсас шотына көшіріледі.

Мəдени мұра активтері 09 «Мəдени мұра активтері» шотында ескеріледі. 
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1998 жылғы 27 қаңтардағы №30 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік 
есеп жөніндегі нұсқаулықтың шоттарынан қалдықтарды Мемлекеттік 
мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарына көшіру кезінде 
Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттарының жоспарына 
көшу сызбасындағы қандай да бір шотқа/қосалқы шотқа нұсқамалар болмаған 
жəне кейіннен шотты/қосалқы шотты пайдаланған жағдайда, мақсатына сай 
сəйкес келетін Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу шоттары 
жоспарының шотын/қосалқы шотын пайдалану қажет. 

Мемлекеттік мекеме «Арзан құнды жəне тез тозатын заттар» 
шотының сальдосын:

1) егер қызмет ету мерзімі бір жылдан кем болмаса қорлар шотына 
(заттардың құнына байланысты емес);  

2) егер қызмет ету мерзімі бір жылдан артық болса құрал-жабдықтар шо-
тына (арнайы киім мен аяқ-киімді жəне жеке қолдану заттарын есептемегенде) 
ауыстырады.

Өту сызбасына сəйкес ауыстырғаннан кейін биологиялық активтердің шот-
тары бойынша сальдо «Өткен жылдардың қаржылық қорытындысы» шотына 
биологиялық активтер құнының əділ құнының айырма сомасына түзетіледі.

Өту мерзімінде бюджеттік бағдарламалар əкімшілері инвестицияларды 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын қалыптастыруға 
немесе толықтыруға Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сəйкес 
жүргізілген мөлшерде квазимемлекеттік сектордың субъектілеріне таниды.

Мемлекеттік мекеме есептеу əдісіне ауысу нəтижесі болып табылатын 
нəтижені «Өткен жылдардың қаржылық қорытындысы» шотының алғашқы 
сальдосын түзетуі ретінде таниды.

Қорытынды ережелер
Есеп саясатына өзгерістер мен толықтырулар бюджеттің орындалуы бо-

йынша орталық уəкілетті органмен енгізіледі. 

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Есеп саясатын бекіту ту-
ралы» бұйрығы.7 қыркүйек 2010 жыл №444.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Есеп саясатын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 7 қыркүйектегі 
№444 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 21 
қыркүйек 2012 жыл №433. 

3. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттiк мекемелер-
дiң бухгалтерлiк есеп шоттарының жоспарын бекiту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Қаржы министрінің бұйрығы. 15 маусым 2010 жыл №281.

4. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттiк мекемелер-
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дiң бухгалтерлiк есеп шоттарының жоспарын бекiту туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы №281 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 11 шілде 2012 жыл 
№338.

5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 
«Қазақстан Республикасы мемлекеттік мекемелері үшін бухгалтерлік құжат 
нысандарының альбомын бекіту туралы»  бұйрығы. 2 тамыз 2011 жыл №390.

6. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 13-
29 с.

7. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 12-17 с. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Есеп саясаты дегеніміз не? 
2. Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілікті жасауы  жəне беруінің 

бекітілген нысандары.
3. Республикалық жəне жергілікті бюджеттер есебінен қаржыланатын 

мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізудің тəртібі қалай 
белгіленеді? 

4. Баланстағы шоттар есебін жүргізу тəртібі.
5. Баланстан тыс шоттарды атаңыздар.
6. Мемлекеттік мекемеде дебиторлармен есептесулерді түгендеу  

нəтижелері қалай жүргізіледі?
7. Жалға алушыда жалданған активтер жалға берушімен берілген түгендеу 

нөмірлерімен балансталған қай  шотта ескеріледі?
8. Мемлекеттік мекемелердегі  қорлар қалай бағаланады?
9. Мемлекеттік мекеме ай сайын инвестициялық жылжымайтын мүліктің 

амортизациясын қалай есептейді?
10. Мемлекеттік мекемедегі «Арзан құнды жəне тез тозатын заттар» 

шотының сальдосының ауыстырылу реті.

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Есеп саясаты дегеніміз не ? 
А) Есеп саясаты мемлекеттік мекемелерде қаржы есептілігін құрастырғанда 
жəне ұсынғанда қолданылатын, барлық мемлекеттік мекемелерге бірыңғай 
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болып табылатын принциптерді, негіздерді, ережелерді, қағидалар мен 
тəжірбиені қамтиды;
В) Басқарудың аса маңызды функцияларының бірі;
С) Шаруашылық операциясының фактісі мен сипатын немесе оны жасау 
құқын куəландыру;
Д) Оқиғалардың нəтижелері ақша қаражатын немесе оның баламаларын  
төлеуі;
Е) Активтердің көбеюі немесе  міндеттемелердің азаюын көрсету.

2. Бухгалтерлік есепті нарықтың экономикасы дамыған елдерде қалай 
атайды? 

А) Активтердің  көбеюі;
В) Белгілі бір экономикалық ғылым шегі;
С) Бизнестің, кəсіпкерліктің тілі деп санайды;
Д) Міндеттемелердің азаюы;
Е) Экономикалық  пайда есептеу.  

3. Бухгалтерлік есеп  беруді  құрудың  принциптері не?
А) Түсiнiктiлiк, орындылық, сенiмдiлiк жəне салыстырмалылық;
В) Есептеу мен үздiксiздiк;
С) Активтердің  көбеюі;
Д) Сенiмдiлiк жəне салыстырмалылық;
Е) Орындылық, сенiмдiлiк жəне салыстырмалылық.

4. Бухгалтерлік есепте есептеу қағидаты нені білдіреді?
А) Операциялар мен өзге де оқиғалардың нəтижелері олар туындағанда та-
нылады;
В) Операциялар мен өзге де оқиғалардың нəтижелері;
С) Ақша қаражатын немесе оның баламаларын алу немесе төлеу кезінде 
тануды білдіреді;
Д) Активтердің көбеюі немесе міндеттемелердің азаюы;
Е) Ұйымға болашақта экономикалық пайда əкелуі.

5. Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiктiң мақсаты не?
А) Активтердің  көбеюі немесе міндеттемелердің азаюын көрсету;
В) Мүдделi тұлғаларды дара кəсiпкерлер мен ұйымдардың қаржылық 
жағдайы, қызметiнiң нəтижелерi жəне қаржылық жағдайындағы өзгерiстер 
туралы толық жəне дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады;
С) Негізі есепті кезең ішінде экономикалық пайданың өсуін айқындау;
Д) Активтердің көбеюі немесе міндеттемелердің азаюын көрсету;
Е) Пайда əкелетін ресурстардың азаюына əкелетін ағымдағы   қарыздар 
ашу.
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6. Қаржылық есептегі есеп беруді құру жиілігі қандай?
А) Кезеңдік;
Б) Ай сайын;
С) Жылдық;
Д) Жылдық есеп есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бо-
йынша, тоқсандық  есептер – ағымдағы  қаржы  жылының 1 шілдедегі жəне 
1 қазандағы жағдай бойынша жасалады;
Е) Тоқсандық.

7.  Негізгі қаражат құрамына кіреді:
А) Еңбек құралдары;
В) Шикізат жəне матеиалдар, тара, отын, дайын өнімнің бағасын өз бағасына 
ауыстыратын қосалқы бөлшектер;
С) Дайын өнім мен тауарлар;
Д) Ғимараттар мен құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, көлік 
құралдары, шаруашылық инвентарь;
Е) Ақшалай қаражат.

8. Инвестициялық жылжымайтын мүлік бастапқы танылғанда қандай 
құнмен бағаланады жəне неде көрініс табады?

А) Баланстық құны бойынша, табыстарда;
В) Өзiндiк құн бойынша, яғни нақты шығындарда;
С) Жойылу құны бойынша, шығындарда;
Д) Ағымдағы құн бойынша, жанама шығындарда;
Е) Нақты құн бойынша, таза кірістерде.

9. Мемлекеттік мекеме ай сайын №1308 қаулымен белгіленген 
амортизацияның жылдық нормасын қолдана отырып, қандай əдіспен 
материалдық емес активтердің амортизациясын есептейді?

А) Кумулятивтік есептеу;
В) Біркелкі есептеу;
С) Пропорционалды есептеу;
Д) Өндірістік есептеу;
Е) Қалдық құнды азайту бойынша есептеу.

10. Материалдық емес активтің құнынан неше пайыз асқанда аморти-
зацияны есептеу жүргізілмейді?

А) 100%;
В) 50%;
С) 90%;
Д) 150%;
Е) 20%.
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3-ТАҚЫРЫП

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТƏРТІБІ

Жоспар:
3.1 Мемлекеттік мекемені бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық 
есептілікті жасау
3.2 Мемлекеттік мекемені бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық 
есептілікті жасауды құжаттық рəсімдеу
3.3 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жазбаларын тексеру 
жəне түгендеу

Осы тақырыпта қолданылатын негізгі ұғымдар
Бухгалтерлік есеп, бухгалтерлік құжаттар, бухгалтерлік құжаттар қаржылық 

есептілік стандарттары (ҚЕС), Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарт-
тары (ХҚЕС), қателер, қаржылық есеп беру.

3.1 Мемлекеттік мекемені бухгалтерлік есепті жүргізу жəне 
қаржылық есептілікті жасау

Қаржы жағдайы, қаржы жағдайындағы өзгерістер мен қызмет нəтижелері 
туралы толық жəне анық ақпарат беру бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептіліктің мақсаты болып табылады.

Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебінде операциялар мен оқиғалар 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 маусымдағы   
№281 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №6314 болып тіркелген) Мемлекеттік мекемелердің 
бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары (бұдан əрі – Шоттар жоспары) 
негізінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік мекеменің басшысы бухгалтерлік есепті дұрыс жүргізу үшін 
жағдайлар жасайды, есепке қатысы бар мемлекеттік мекемелердің барлық 
бөлімшелерінің жəне қызметкерлерінің құжаттар мен мəліметтерді есепке алу 
үшін рəсімдеу мен ұсынудың тəртібіне қатысты талаптардың мүлтіксіз орын-
дауын қамтамасыз етеді. 

Мемлекеттік мекемеде  бухгалтерлік есепті оның дербес құрылымдық 
бөлімшесі болып табылатын мемлекеттік мекеменің бухгалтерлік қызметі не-
месе бас бухгалтер басқаратын орталықтандырылған бухгалтериясы жүзеге 
асырады.
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Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бюджетті атқару жөніндегі 
орталық уəкілетті органмен келісім бойынша өз жүйесінің мемлекеттік 
мекемелерінде олардың қызметінің ерекшелігін ескере отырып жəне 
мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізуді жəне есеп саясатын 
сақтай отырып, бухгалтерлік есеп жөніндегі жалпы ережелерді қолдану тəртібі 
туралы нұсқаулар беруі мүмкін. 

Бухгалтерлік қызметі жоқ мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен 
есептілікті мекеме басшысының жазбаша өкімімен тағайындалған тиісті ма-
ман жүзеге асырады.

Орталықтандырылған есепке алу бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің 
бұйрығымен бекітілетін Орталықтандырылған бухгалтерия туралы ережеге 
сəйкес жүзеге асырылады.

Орталықтандырылған бухгалтерия қызмет көрсетілетін мемлекеттік 
мекемелердің басшыларына осы мемлекеттік мекемелер басшыларының 
келісімімен орталықтандырылған бухгалтерияның бас бухгалтері белгілеген 
мерзімде қаржы есептілігін ұсынады.

Бухгалтерлік қызметтердің басшылары өз жұмыстарында Қазақстан 
Республикасының Бюджет кодексін, мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді жəне 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті қалыптастыру басқармалары 
(бөлімдері) туралы ережелерді басшылыққа алады.

Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері лауазымына басшы тағайындайды 
жəне босатады жəне мемлекеттік мекеменің басшысына тікелей бағынады.

Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері барлық жүзеге асырылатын 
шаруашылық операцияларының бухгалтерлік есеп шотында көрінуі мен 
бақылануын, шұғыл операцияның ұсынылуын, қаржы есептілігінің белгіленген 
мерзімде жасалуын қамтамасыз етеді.

Бас бухгалтер мемлекеттік мекеме басшысымен бірлесіп банк құжаттарына 
жəне материалдық құндылықтарды жəне ақша қаражатын қабылдау мен беру-
ге негіз болатын құжаттарға, сондай-ақ қаржы міндеттемелері мен мемлекеттік 
сатып алу туралы шарттарға қол қояды. Мемлекеттік мекеменің басшысы бас 
бухгалтердің ұсынымы бойынша банк құжаттары мен бухгалтерлік құжаттарға 
қол қою құқығын уəкілетті тұлғаларға бере алады.Осы өкілеттіктер мемлекеттік 
мекеме басшысының бұйрықтары негізінде жүргізіледі.

Бас бухгалтердің немесе оны алмастыратын тұлғаның қолтаңбасыз 
құжаттар жарамсыз болып есептеледі жəне орындалуға қабылданбайды.

Бас бухгалтер атқаратын лауазымынан босатылған (жұмыстан шығарылған, 
басқа жұмысқа тағайындалған, ауыстырылған) кезде Қазақстан Республи-
касы еңбек заңнамасына сəйкес лауазымға   тағайындалған бас бухгалтерге, 
ал соңғысы болмаған кезде мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығымен 
тағайындалған қызметкерге істерді тапсыру жүргізіледі. 

Істерді тапсырушы бас бухгалтердің (бұдан əрі – тапсырушы) жəне істерді 
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қабылдаушы қызметкердің (бұдан əрі – қабылдаушы) істерді тапсыруы жəне 
қабылдауы мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығы негізінде жүргізіледі.

Бұйрықта бухгалтерлік қызмет істерінің қабылдау-тапсыру мерзімі, бірақекі 
аптадан аспауы тиіс; тапсырушы мен қабылдаушының еңбекақы төлеу тəртібі 
көрсетіледі. Бұйрықта сондай-ақ, істерді қабылдау-тапсыру кезеңінде қол қою 
құқығы кімге берілетіні көрсетіледі, бұл ретте қабылдаушы тұлғаның қол қою 
құқығын рəсімдегенге дейін құжаттарға қабылдаушының бақылауымен істерді 
тапсырушы қол қоятыны келісілуі тиіс.

Бухгалтерлік қызмет істерін тапсыру соңғы ұсынылған баланстың негізінде 
жүргізіледі. Қабылдап алу-беру актісінде істерді беруді жүзеге асыру күні 
көрсетілуі тиіс.

Істерді қабылдау жəне тапсырудың басында істерді қабылдау-тапсыру 
кезіндегі кассаның (қолда бар ақша қаражатының сақталуына тиісті жағдайлар 
қамтамасыз етілген бе, кассада сақталатын басқа құндылықтар бойынша жағдай 
жəне олардың бухгалтерлік жазбаларға сəйкестілігі, чек кітапшаларының, 
қолданылмаған чектер нөмірлерінің болуы) жағдайы тексеріледі.

Кассадағы қолма-қол ақшаның қалдығын тексеру актісіне (онда 
ерекшеліктер бойынша ақша қаражатының қалдық сомасы, соңғы шығыс 
жəне кіріс ордерлерінің нөмірлері мен күні көрсетіледі) бухгалтерлік қызмет 
істерін тапсырушы жəне қабылдаушы адам, сондай-ақ кассир не кассалық 
операцияның жүргізілуіне жауап беретін тұлға  қол қояды.

Істерді қабылдау жəне тапсыру кезінде ақшалай есептің, есептеу операция-
ларын есептеу жағдайы, есептеу баптары балансының жағдайы (дебиторлық 
жəне кредиторлық берешектің нақтылығы, осыған кінəлі тұлғалардың 
көрсетілуімен өндіріп алуға болмайтын берешектің болуы, өзара есептесудің 
салыстыру актісінің болуы, бюджетке уақытылы аударылмаған сомалардың 
болуы), сондай-ақ мемлекеттік мекеменің қаржы есептілігінің жасалуы (есеп 
тəртібінің сақталуы, ұсынылатын есептің сапасы) тексеріледі.

Бұдан басқа қабылдап алу-беру актісінде:
• бухгалтерлік қызметте есепті ұйымдастырудың жағдайы (штат, 

оның жинақталуы, міндеттердің бөлінуі, лауазымдық нұсқаулықтар, 
бухгалтерлікесеп пен есептілік бойынша нұсқаулық материалдардың болуы, 
бухгалтерлік кітаптармен, есеп пен есептілік бланкілерімен қамтамасыз етілуі), 
есеп жүйесінің қалыптасуы;

• есептің, бухгалтерлік есептіліктің алғашқы құжаттамасының жағдайы;
• есеп пен қаржылық бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті іс-шаралар;
• құжаттардың ресімделуінің жəне сақталуының дұрыстығы, мұрағаттың 

жағдайы көрсетіледі.
Мемлекеттік мекеменің есебі мен есептілігінің жағдайын тексеруді аяқтау 

бойынша жасалған қабылдап алу-беру актісіне істерге қабылдаушы мен тап-
сырушы қол қояды жəне мемлекеттік мекеменің басшысы бекітеді. Қабылдап 



61

алу-беру актісінің қандай-да бір ережелерімен қабылдаушы келіспеген 
жағдайда, ол оған қол қойғанда тиісті дəлелденген ескертулерді көрсету тиіс. 
Қабылдап алу-беру актісі екі данада жасалады, оның біреуі істі тапсырушы 
тұлғада қалады.  

Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік қызметтер мемлекеттік 
мекемелердің бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілігі саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын, қаржыландыру 
жоспарының орындалу барысын, ұйымдармен, мемлекеттік мекемелер-
мен жəне тұлғалармен есеп айырысудың жағдайын, ақша қаражаты мен 
материалдық құндылықтардың сақталуын бақылау үшін толық жəне нақты 
ақпаратпен мемлекеттік мекемелерді қамтамасыз етуі тиіс.

3.2 Мемлекеттік мекемені бухгалтерлік есепті жүргізу жəне 
қаржылық есептілікті жасауды құжаттық рəсімдеу

Мемлекеттік мекемені бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық 
есептілікті жасау үшін нұсқаулық құжаттармен қамтамасыз етуді бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшілері жүзеге асырады.

Мемлекеттік мекеме бухгалтерлік есептің мемориалды-ордерлік нысаны 
бойынша бухгалтерлік есепті жүзеге асырады.

Операция мен оқиғаларды жасау фактісін белгілейтін, дұрыс рəсімделген 
алғашқы құжаттар бухгалтерлік есептің тіркелімдерінде жазбаларды көрсетуге 
негіз болып табылады. 

Алғашқы құжаттар операцияны немесе оқиғаларды жасау кезінде жаса-
луы тиіс, егер бұл мүмкін болмаса операция мен оқиғалар аяқталғаннан кейін 
тікелей жасалуы тиіс.

Алғашқы құжаттардағы жазбалар ұзақ уақыт бойы жазбалардың сақталуын 
қамтамасыз ететін құралдар арқылы ғана жүргізіледі.

Алғашқы құжаттарда мынадай міндетті деректемелер қамтылуы тиіс:
 – құжаттың атауы (нысандар);
 – жасау күні;
 – ұйым атауы немесе құжат кімнің атынан жасалса, соның тегі мен аты-
жөні;

 – операция немесе оқиға мазмұны;
 – операция мен оқиғаның өлшем бірлігі (сандық жəне құндық шамада);
 – операцияның жасалуына (оқиғаны растауға) жəне оның дұрыс 
рəсімделуіне  жауапты  тұлғалардың  лауазымдарының  атауы,  тектері,  
аты-жөндері жəне қолдары;

 – салық төлеушінің тіркеу нөмірі (бұдан əрі – СТН).
Алғашқы құжаттың электрондық нысаны қағаз жүзінде ресімделген 

алғашқы құжаттың күшінде болады. Электрондық қолдарды қолданушы 
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электрондық қолтаңбаларды пайдалану жəне қол жеткізу құқығына қатысты 
тиісті сақтану шараларын жəне бақылауды белгілеуі тиіс.

Мемлекеттік мекемелер электрондық тасымалдағыштарда алғашқы 
құжаттарды жəне бухгалтерлік есептілік тіркелімдерін жасау кезінде 
операцияның басқа қатысушылары үшін осындай құжаттардың көшірмесін 
қағаз тасығыштарда дайындауы тиіс.

Алғашқы құжатта мынадай қосымша деректемелер көрсетілуі мүмкін: 
құжат нөмірі, мемлекеттік мекеменің мекен-жайы, құжатпен тіркелген опе-
рация жасау үшін негіздеме, құжатталатын операциялардың сипатымен 
анықталатын басқа қосымша деректемелер. 

Материалдық құндылықтарды сатып алуға арналған құжаттарда осы 
құндылықтарды алғаны жөніндегі материалдық жауапты тұлғаның қолхаты, 
ал орындалған жұмыстар үшін құжаттарда – тиісті тұлғалардың жұмыстарды 
қабылдау растамасы болуы тиіс.

Алғашқы құжаттарда мəтіндік бөлімде де, сандық мəліметтерде де 
келісілмеген  түзетулер мен тазартуларға жол берілмейді.

Алғашқы құжаттарда қателер дұрыс емес мəтінді немесе соманы сызып 
тастау жолымен түзетіледі жəне сызып тасталғанның үстінен дұрыс мəтінді 
немесе соманы жазу арқылы түзетіледі. Сызып тастау бұрынғы жазылғанды 
оқитындай етіп, жіңішке сызықпен жүргізіледі. Алғашқы құжатта қатені түзеу 
«Түзетілді» деген жазумен ескертілуі жəне құжатқа қол қойған тұлғалардың 
қолымен, түзету енгізу мерзімін көрсету арқылы расталуы тиіс. 

Кассалық жəне банктік алғашқы құжаттарға түзетулер енгізуге жол 
берілмейді.

Есепке алу тіркелімдерінде жазбалар үшін негіз болып қызмет ететін 
құжаттар бас бухгалтер белгілеген жəне мемлекеттік мекеменің басшысы 
бекіткен мерзімде бухгалтерлік қызметке беріледі.

Материалдық жауапты тұлғалар алғашқы құжаттарды екі данада жасалатын 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық департаментінің 
1998 жылғы 1 желтоқсандағы №548 бұйрығымен (Нормативтік құқықты 
қактілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №677 болып тіркелген) бекітілген 
Мемлекеттік мекемелер үшін бухгалтерлік құжаттама нысандары альбомы-
ның (бұдан əрі – Нысандар альбомы) 442-нысанына сəйкес құжаттарды беруді 
тізілімге алу кезінде (кіріс жəне шығыс құжаттары бойынша жеке толтырыла-
ды) екі данада тауар-материалдық құндылықтардың кірісі жəне шығысы бо-
йынша алғашқы құжаттарды ұсынады.

Материалдық жауапты тұлғаның қатысуында ұсынылған алғашқы 
құжаттардың рəсімделуінің дұрыстығы өткізілгеннен кейін тізілімнің бір да-
насы бас бухгалтердің қолымен материалдық жауапты тұлғаға қайтарылады, 
екінші дана бухгалтерлік қызмет істерінде қалады. 

Ақша қаражатының жəне  материалдық құндылықтардың сақталуына 
жауапты тұлғалармен Нысандар альбомының 321-нысаны бойынша толық 
материалдық жауапкершілік туралы жазбаша шарт жасалады.
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Бухгалтерлік қызметке түскен алғашқы құжаттар нысан бойынша да 
(алғашқы құжаттарды рəсімдеудің толықтығы мен дұрыстығы, деректемелер-
дің толтырылуы), мазмұны бойынша да (құжатталатын операциялардың 
заңдылығы, жекелеген көрсеткіштердің қисынды үйлесімі) тексеруге жатады. 

Тексерілген жəне есепке алынған құжаттар операцияларды жасау күні бо-
йынша жүйеленеді жəне мемориалды ордерлермен – нысандар альбомының 
нысандары бойынша жинақтау ведомостерімен ресімделеді, оларға мынадай 
тұрақты нөмірлер беріледі:

1-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 381 нысанды кассалық опе-
рациялар бойынша жинақтау ведомосі;

2-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 381 нысанды мемлекеттік 
мекемелердің кодтарындағы қаражаттың қозғалысы жөнінде жинақтау 
ведомосі;

3-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 381 нысанды ақылы 
қызметтердің қолма-қол ақшаны бақылау шоты (бұдан əрі – ҚБШ), демеушілік, 
қайырымдылық көмектің ҚБШ, ақша қаражатын уақытша орналастыру ҚБШ, 
шетел валютасындағы шоттағы жəне сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша 
бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарындағы ақша қаражатын 
есепке алу жөніндегі жинақтау ведомосі;

5-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 405 нысанды еңбекақы мен 
стипендиялар бойынша есептеу ведомостерінің жиынтығы;

6-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 408 нысанды ұйымдармен 
есеп айырысу бойынша жинақтау ведомосі;

7-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 408 нысанды аванстық 
төлемдер тəртібіндегі есеп айырысу бойынша жинақтау ведомосі;

8-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 386 нысанды есеп беруге 
жауапты тұлғалармен есеп айырысу бойынша жинақтау ведомосі;

9-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 438 нысанды ұзақ мерзімді 
активтердің шығып қалуы мен орын ауысуы бойынша жинақтау ведомосі;

10-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 438 нысанды арнайы киім-
кешекті жəне жеке пайдаланудағы басқа да заттардың шығып қалуы мен орын 
ауысуы бойынша жинақтау ведомосі;

11-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 398 нысанды тамақ 
өнімдерінің кірісі бойынша жинақтау ведомостерінің жиынтығы; 

12-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 411 нысанды тамақ 
өнімдерінің шығысы бойынша жинақтау ведомостерінің жиынтығы; 

13-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 396 нысанды материалдар-
дың шығысы бойынша жинақтау ведомосі;

14-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 406 нысанды балалар-
ды қамсыздандыру үшін ата-аналармен есеп айырысу бойынша жинақтау 
ведомостерінің жиынтығы; 

15-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 409 нысанды айырбастал-
майтын операциялардан кірістерді есептеудің жинақтау ведомосі;  
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16-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 409-а нысанды тауарлар-
ды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан кірістерді есептеудің  
жинақтау ведомосі; 

17-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 409-б нысанды активтерді 
басқарудан түсетін кірістерді есептеудің жинақтау ведомосі;  

18-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 409-в нысанды өзге опера-
циялар бойынша кірістерді есептеудің жинақтау ведомосі;

19-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 458 нысанды операциялық 
шығыстарды есептеудің жинақтау ведомосі;

20-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 458-а нысанды бюджеттік 
төлемдер бойынша шығыстарды есептеудің жинақтау ведомосі;

21-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 458-б нысанды активтерді 
басқару бойынша шығыстарды есептеудің жинақтау ведомосі;

22-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 458-в нысанды өзге опера-
циялар бойынша шығыстарды есептеудің жинақтау ведомосі.

Қалған операциялар жəне «Сторно» операциялары бойынша Нысандар 
альбомының 274 нысанды жеке мемориалды ордерлер жасалады, олар əр ай 
үшін 23-тен бастап жеке нөмірленеді.

Жеке мемориалды ордерлер операцияны жасау шамасына қарай, бірақ келесі 
күннен кешіктірмей (алғашқы құжатты алғаннан кейін), жеке құжаттардың 
негізінде де,біртекті құжаттар тобының негізінде де жасалады. Мемориал-
ды ордерде қосалқы шоттарды корреспонденттеу бір қосалқы шоттың дебеті 
бойынша жəне басқа қосалқы шоттың кредиті бойынша немесе бір қосалқы 
шоттың дебеті бойынша жəне бірнеше қосалқы шоттардың кредиті бойын-
ша немесе керісінше бір қосалқы шоттың кредиті бойынша немесе бірнеше 
қосалқы шоттардың дебеті бойынша операция сипатына қарай жазылады.

Мемориалды ордерлерге бас бухгалтер мен оның орынбасары жəне орын-
даушы қол қояды.

Барлық мемориалды ордерлер Нысандар альбомының 308 нысанды «Бас-
ты-журнал» кітабында тіркеледі. «Басты-журнал» кітабындағы есеп əдетте 
қосалқы шоттар бойынша жүргізіледі.

«Басты-журнал» кітабы өткен жылдың қорытынды балансына сəйкес 
жыл басындағы сома қалдықтарының жазбаларымен ашылады. Онда жазба-
лар мемориалды ордерлерді жасау шамасына қарай жүргізіледі, ал жинақтау 
ведомостерінің мемориалды ордерлерін жасау кезінде айына біррет жүргізіледі.

Мемориалды ордердің сомасы алдымен «Ордер бойынша сома» бағанына, 
содан кейін тиісті қосалқы шоттардың дебеті мен кредитіне жазылады.

Бір айда айналымдардың сомасы дебет бойынша да, кредит бойынша 
да, барлық қосалқы шоттар бойынша «Ордер бойынша сома» бағанының 
қорытындысына тең болу керек. Бір айдағы айналымнан кейін екінші жолда 
əрбір қосалқы шот бойынша келесі айдың басындағы қалдық шығарылады. 

Талдамалы есеп есепке алу тіркелімдерінде (кітаптарда, карточкаларда, 
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жинақтау ведомостерінде жəне басқа есепке алу тіркелімдерінде) жүргізіледі.
Бухгалтерлік кітаптарда жазбаға дейін барлық беттер (парақтар) нөмірле-

неді. Беттің соңғы парағында бас бухгалтердің қолымен: «Осы кітапта барлығы 
___ бет (парақ) нөмірленді» деген жазу жазылады. Нысандар альбомының КО-4 
нысанды жəне 440 нысанды кассалық кітап, Нысандар альбомының 449 нысан-
ды еңбек кітапшаларының бланкілерін есепке алудың кіріс-шығыс кітабы да 
бау өткізілуі жəне сүргіш немесе мастикалық мөрмен басылуы тиіс, КО-4 жəне 
Нысандар альбомының 440 нысандарындағы беттердің саны мемлекеттік ме-
кеме басшысының жəне бас бухгалтердің қолдарымен расталуы жəне Нысан-
дар альбомының 449 нысанына мемлекеттік мекеме басшысы қол қоюы тиіс.

Əр кітапта мемлекеттік мекеме, орталықтандырылған бухгалтерияның 
атауы жəне кітап ашылған жыл жазылады. Кітапта онда ашылған қосалқы 
шоттардың мазмұны болуы тиіс. Жазбаларды кітаптың басқа бетіне көшіргенде, 
осы қосалқы шот бойынша мазмұнда жаңа беттерді көрсете отырып жазулар-
ды көшіру туралы белгі жасалады.

Бухгалтерлік есеп кітаптары жыл өткенен кейін бос беттер болған кез-
де келесі жылдың операцияларын жазу үшін пайдаланылуы мүмкін. Бұл 
жағдайларда кітаптар екі жылда бір рет мұрағатқа тапсырылады.

Карточкалар (активтер бойынша карточкалардан басқа) əр шот бойынша 
жеке жүргізілетін Нысандар альбомының 279 нысанды каточкалар тіркелімінде 
тіркеледі. Активтерді есепке алу карточкалары Нысандар альбомының ОС-
10 нысанды активтерді есепке алу бойынша түгендеу карточкаларының 
тізімдемесінде тіркеледі.

Карточкалар картотекада сақталады, олар онда қосалқы шоттар бойынша 
іштей материалды жауапты тұлғалар бойынша бөліну арқылы орналасады, ал 
орталықтандырылған бухгалтерияларда қызмет көрсететін мемлекеттік меке-
мелер бойынша да орналасады.

Материалдарды есепке алу карточкалары тігілген түрде карточкалар 
тізілімімен, тіркелімдерімен жəне басқа бухгалтерлік құжаттармен бірге жыл 
сайын немесе екі жылда бір рет мұрағатқа тапсырылады. Жыл бойы шығып 
қалған активтерді есепке алу карточкалары осындай мерзімдерде мұрағатқа 
тапсырылады.

Нысандар альбомының ОС-10 нысанды активтерді есепке алу бойынша 
түгендеу карточкаларының тізімдемесі Нысандар альбомының ОС-6, 8, 9 ны-
санды соңғы түгендеу карточкасы бойынша затты есептен шығару туралы 
белгі болғанда мұрағатқа тапсырылады.

Тізімдемесіз түгендеу карточкаларын мұрағатқа тапсыру кезінде олар жеке 
ведомосте жазылады, онда карточка нөмірі жəне есептен шығарылған заттың 
атауы көрсетіледі, ал орталықтандырылған бухгалтерияларда одан басқа 
қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекеменің атауы да көрсетіледі. 

Бухгалтерлік  есеп  тіркелімдеріндегі  жазбалар  алғашқы  құжаттардан, олар-
ды алғаннан кейін келесі күннен кешіктірмей жүргізіледі. Əр ай аяқталғаннан 
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кейін талдамалы есеп тіркелімдерінде айналымдар қорытындысы саналады 
жəне қосалқы шоттар бойынша қалдықтар шығарылады.

3.3 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жазбаларын тек-
серу жəне түгендеу

Өткен жыл үшін бухгалтерлік есеп жазбаларында анықталған қателерді 
түзеу мынадай тəртіппен жүргізіледі:

1) осы мемориалды ордердің мəліметтерін өзгертуді талап етпейтін, 
бухгалтерлік балансты ұсынған сəтке дейін осы есепті кезеңде анықталған қате 
сызылып тасталғанды оқу үшін, дұрыс емес мəтінді немесе соманы жіңішке 
сызықпен сызу жолымен түзетіледі жəне сызып тастағанның үстінен түзетілген 
мəтін мен сома жазылады. Бір уақытта бас бухгалтердің қолтаңбасымен  
жолақта тиісті жолға қарама-қарсы «Түзетілді» деген ескертпе жасалады;

2) мемориалды ордердегі қатеден туындаған  бухгалтерлік балансты ұсыну 
сəтіне дейін анықталған қате сипатына қарай қосымша мемориалды ордермен 
немесе «Қызыл сторно» тəсілі бойынша түзетіледі; баланс ұсынылған есеп 
кезеңіндегі бухгалтерлік есеп жазбаларында анықталған барлық жағдайларда 
қателер дəл осылай түзетіледі. Қателерді түзету бойынша қосымша бухгалтерлік 
жазбалар, сондай-ақ «Қызыл сторно» тəсілімен жасалған түзетулер мемориал-
ды ордерлермен рəсімделеді, оларда қалыпты деректемелерден басқа осы ме-
мориалды ордермен түзетілетін нөмірлерге жəне мемориалды ордердің күніне 
сілтеме жасалады.

Синтетикалық жəне талдамалы есеп шоттары бойынша бухгалтерлік 
жазбалардың дұрыстығын бақылау үшін тиісті синтетикалық шотпен 
біріктірілетін сараптама шоттарының əр тобы бойынша Нысандар альбомының 
М-44, 285, 326-ОС, 326-НА,326-ИН жəне 326-БА нысандардағы айналым 
ведомостері жасалады.

Айналымдардың қорытындысы жəне əрбір талдамалы шот бойынша айна-
лым ведомостерінің қалдықтары айналымдардың қорытындыларымен жəне 
Нысандар альбомының 308 нысанды «Басты-журнал» кітабының осы қосалқы 
шоттарының қалдықтарымен салыстырылады.  

Айналым, оның ішінде активтер бойынша ведомостер ай сайын жасалады. 
Нысандар альбомының 326-ОС, 326-НА, 326-ИН, 326-БА нысандарындағы ай-
налым ведомостеріндегі жазбалар бірнеше жыл бойы жүргізіле алады.

Жаңа қаржы жылында бухгалтерлік есептің тіркелімдерінде синтетикалық 
жəне талдамалы шоттар бойынша бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде 
қорытынды балансқа жəне өткен жылдағы есеп тіркеліміне толық сəйкестікте 
жыл басындағы соманың қалдықтары жазылады.

Егер бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі қаржылық есептілікті 
қабылдау кезінде қорытынды баланста түзетулер жасаса, онда тиісті жазбаша 
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өкімнің негізінде бұл түзетулер өткен қаржы жылының бухгалтерлік есебінің 
тіркелімдеріне де (бухгалтерлік жазбаны түзету жолымен), ағымдағы жылдың 
бухгалтерлік есебінің тіркелімдеріне де (кіріс қалдықтарын өзгерту жолымен) 
енгізіледі.

Əрбір есептік ай өткеннен кейін барлық мемориалды ордерлер, мемо-
риады ордерлер – жинақтау ведомостері оларға қатысты құжаттармен бірге 
хронологиялық тəртіппен іріктелуі жəне түптелуі тиіс. Құжаттар саны аз болған 
кезде түптеуді 3 айда бір дестеге жүргізуге болады. Мұқабада: мемлекеттік 
мекеменің немесе орталықтандырылған бухгалтерияның атауы; істің, дестенің 
атауы мен реттік нөмірі; есепті кезең жыл мен ай; мемориалды ордерлердің 
бастапқы жəне соңғы нөмірлері; істегі беттердің саны жазылады.

Мемлекеттік мекемелер Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры 
жəне мұрағаттар туралы заңнамасында белгіленген кезең ішінде алғашқы 
құжаттарды, бухгалтерлік есептің тіркелімдерін қағаз жəне электрондық 
тасығыштарда, қаржылық есептілікті, есеп деректерінің электрондық өңдеу 
бағдарламасын сақтауы тиіс.

Алғашқы құжаттардың, бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің, қаржылық 
есептіліктің сақталуын, олардың рəсімделуін жəне мұрағатқа тапсырылуын 
мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

Алғашқы құжаттар, бухгалтерлік есеп тіркелімдері, қаржылық есептілік 
мұрағатқа тапсырғанға дейін бухгалтерияда арнайы үй-жайларда немесе жабы-
латын шкафтарда бас бухгалтердің уəкілетті тұлғаларының жауапкершілігінде 
сақталуы тиіс.

Мемлекеттік мекеменің бухгалтерлік мұрағатында істер іс номенклатура-
сында белгіленген мерзім ішінде сақталады. Сақтау мерзімі өткеннен кейін 
істер тиісті мемлекеттік мұрағатқа тапсырылады. Мұрағатқа істердің тапсы-
рылуын растайтын құжаттар үнемі бухгалтерлік қызметте сақталады.

Алғашқы құжаттар жоғалған немесе жойылған жағдайда мемлекеттік ме-
кеме басшысы тергеу органдарының, күзеттің жəне мемлекеттік өрт бақылау 
өкілдерін тарта отырып, бұйрықпен жоғалу немесе жойылу себебін қызметтік 
тергеу бойынша комиссия тағайындайды.

Комиссия жұмысының нəтижелері актімен (еркін нысандағы) ресімделеді, 
оған комиссия мүшелері қол қояды жəне мемлекеттік мекеме басшысы бекітеді.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 6-15б.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
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сы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. «Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
жүйесін мемлекеттік реттеудің кейбір мəселелері туралы Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрінің 2011 жылғы 24 ақпандағы №95 бұйрығына өзгеріс 
пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
бұйрығы (Ұзақ мерзімді активтер бойынша жылдық тозу нормалары). 27 сəуір 
2011 жыл № 219.

4. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 30-
39 с.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебі қалай ұйымдастырылады?
2. Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері қалай тағайындалады?
3. Істерді тапсырушы бас бухгалтердің жəне істерді қабылдаушы 

қызметкердің істерді тапсыруы рəсімдерін атаңыздар.
4. Бухгалтерлік есеп жазбаларында анықталған қателерді түзеу  тəртібі 

қандай?
5. Мемориалды ордерлердің саны жəне олардың хронологиялық тəртіппен 

іріктелуі жəне түптелуі.
6. Алғашқы құжаттардағы міндетті деректемелерді атаңыздар.
7. Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп жазбаларын тексеру жəне 

түгендеу қалай жүргізіледі?
8. Мемориалды ордерлер қалай рəсімделеді?
9. 3-мемориалды ордерінің рəсімделуі.
10. Жаңа қаржы жылында бухгалтерлік есептің тіркелімдерінде қандай 

шаруашылық операциялары көрініс табады?

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жылдық, тоқсандық қаржылық 
есептіліктер көлемінің 1-нысанын анықтаңыз.

A) Бухгалтерлік баланс;
В) Активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер туралы есеп;
С) Мемлекеттік мекеменің қаржыландыру көздері бойынша ақша; 
Д) Түсіндірме жазба;
Е) Жарғы.
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2. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жылдық, тоқсандық қаржылық 
есептіліктер көлемінің 2-нысанын анықтаңыз.

А) Жарғы;
В) Активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер туралы есеп;
С) Мемлекеттік мекеменің қаржыландыру көздері бойынша ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;
Д) түсіндірме жазба;
Е) Бухгалтерлік баланс.

3. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жылдық, тоқсандық қаржылық 
есептіліктер көлемінің 3-нысанын анықтаңыз.

А) Мемлекеттік мекеменің қаржыландыру көздері бойынша ақша 
қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;
В)  Активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер туралы есеп;
С)  Бухгалтерлік баланс;
Д)  Жарғы;
Е)  Түсіндірме жазба. 

4. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жылдық, тоқсандық  қаржылық 
есептіліктер көлемінің 4-нысанын анықтаңыз.

А) Активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер туралы есеп;
В) Түсіндірме жазба;
С) Бухгалтерлік баланс;
Д) Мемлекеттік мекеменің қаржыландыру көздері бойынша ақша 
қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;
Е)  Жарғы.

5. Жылдық қаржылық есептілік қай кезең аралықтарында жасалады?
А) 1 ақпаннан бастап 31-желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк  кезеңге 
жасалады;
В) 1 қаңтардан бастап 31-желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге 
жасалады;
С) 1 мамырдан бастап 31-желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге 
жасалады;
Д) 1 желтоқсаннан бастап 31-желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге 
жасалады;
Е) 1 сəуірден бастап 31-желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге жа-
салады.

6. Мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері лауазымына кім тағайын-
дайды жəне босатады жəне тікелей кімге бағынады?

А) Басшы жəне мемлекеттік мекеменің басшысына;
В) Басшы жəне менеджерге;
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С) Экономист жəне менеджерге;
Д) Басшы жəне бөлім бастығына;
Е) Бөлім бастығы жəне басшы.

7. Бухгалтерлік қызметке түскен алғашқы құжаттар тексеріледі:
А) Құжаттарды толтырған сомалар бойынша;
В) Құжаттарды рəсімдеу күндері бойынша;
С) Алғашқы құжаттарды дұрыс рəсімдеу жəне толықтығы бойынша;
Д) Шаруашылық операциялардың орындалу күні бойынша;
Е) Мұрағат жағдайы бойынша.

8. Есеп регистрларында аналитикалық есеп жүргізіледі:
А) Жинақ ведомосі, кітап жəне карточкаларда;
В) Кітаптарда;
С) Карточкаларда;
Д) Жинақ ведомосында;
Е) Кіріс жəне шығыс ордерларында.

9. Қаржылық есептілік жəне бухгалтерлік есепте алғашқы құжаттарды, 
регистрларды рəсімдеу, сақтау жəне мұрағатқа өткізуге кім жауапты?

А) Бас бухгалтер;
В) Мемлекеттік мекеме басшысы;
С) Мұрағатшы;
Д) Экономист;
Е) Менеджер.

10. Алғашқы құжаттарда мынадай міндетті деректемелер қамтылуы 
тиіс:

А) Салық төлеушінің тіркеу нөмірі.
В) Операция немесе оқиға мазмұны, өлшем бірлігі;
С) Құжат нөмері;
Д) Мемлекеттік мекеме мекен-жайы;
Е) Құжаттың атауы, жасау күні, ұйым атауы немесе құжат кімнің атынан 
жасалса, соның тегі мен аты-жөні, операция немесе оқиға мазмұны, өлшем 
бірлігі, операцияның жасалуына (оқиғаны растауға) жəне оның дұрыс 
рəсімделуіне  жауапты  тұлғалардың  лауазымдарының  атауы,  тектері,  
аты-жөндері жəне қолдары; салық төлеушінің тіркеу нөмірі.
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4-ТАҚЫРЫП 

АҚША ҚАРАЖАТЫН ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ БАЛАМАЛАРЫН ЕСЕПКЕ 
АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар:
4.1 Ақша қаражаты жəне олардың баламалары есебі жəне олардың та-
нылуы
4.2 Кассадағы ақша қаражаты есебі
4.3 Банктегі ақша қаражаттар есебі
4.4 Республикалық жəне  жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындауларының есебі
4.5 Ақша қаражаты жəне олардың баламалары есебінің қаржылық 
есептілікте ашылуы
4.6 Ақша қаражаты жəне олардың баламалары есебі жəне олардың та-
нылуы

Осы  тақырыпта қолданатын негізгі ұғымдар
Ақшалай (монетарлы) баптар, ақшалай балама, ақшалай  емес (монетарлы 

емес) баптар, ақша қаражатының ағыны, негізгі қаражат.

4.1 Ақша қаражаты жəне олардың баламалары есебі жəне олардың 
танылуы

Мемлекеттік мекемелермен ақшалай қаражаттарды қолдану қатаң мақсат-
ты тағайындау бойынша жүзеге асырылады. Ақша қаражаты жəне олардың ба-
ламалары оларды мемлекеттік мекеме бақылағанда, өлшенгенде жəне ықтимал 
болған кезде танылады. 

Бюджет шоттарынан шығыс операцияларын жүзеге асыруды ағымдағы 
қаржы жылына арналған төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары шегіндегі 
шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері  бойынша 
қазынашылық органдары жүргізеді.

Бюджет қаражатын пайдалану нысаналы мақсатына сай қатаң жүзеге 
асырылады. Ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанының аяғына дейін 
пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулардың қалдықтары жойылады. 

Ақша қаражаты жəне олардың баламалары оларды мемлекеттік мекеме 
бақылағанда, өлшенгенде жəне ықтимал болған кезде танылады. 

Ақша қаражатымен жəне олардың баламаларымен жасалатын операция-
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ларды есепке алу үшін 1000 «Ақша қаражаты жəне олардың баламалары» кіші 
бөлімі – бірыңғай бюджеттік жіктемеге сəйкес мемлекеттік мекеме шоттарын-
да жəне мемлекеттік мекеме кодтарында (бірыңғай касса қағидатына сəйкес) 
ақша қаражаты жəне олардың баламаларының нақты сомасын бақылау шотта-
рында есепке алуға арналған [4.1-сызба]

4.1-сызба

 

   
  

  1010 

   
  1020, 

1030 

   
  

 
   

  
  1040,1060 

Бұл бөлімше келесідей шоттарға бөлінеді:
1010 – «Кассадағы ақша қаражаты» мемлекеттік мекеме кассасындағы 

ақша қаражатының нақты сомасын жəне қозғалысын есепке алуға арналған.
1020 – «Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты» шоты мемлекеттік ме-

кеме ағымдағы шотындағы ақша қаражатын есепке алуға арналған.
1030 – «Есеп айырысу шоты» шоты Қазақстан Республикасының сыртқы 

істер Министрлігінен (бұдан əрі – СІМ) Қазақстан елшіліктерінің жəне басқа 
да ұйымдарының алған ақша қаражатын есепке алуға арналған.

1040 – «Түсімдер мен есеп айырысуларды есепке алу үшін қаражаттық 
бақылау шоттары (бұдан əрі – ҚБШ)» шоты республикалық бюджеттің 
кірістері мен шығыстары бойынша ақша қаражатын есепке алуға арналған. 
Бұл шот келесі қосалқы шоттарды қамтиды:

1041 – «Демеушілік жəне қайырымдылық көмек ҚБШ», мұнда Қазақстан 
Республикасының заңнама актілеріне сəйкес мемлекеттік мекемелерге арналған 
демеушілік жəне қайырымдылық көмек түріндегі түскен ақша қаражатын есеп-
ке алады.
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1042 – «Ақылы қызметтер ҚБШ», мұнда мемлекеттік мекемелер иелігінде 
қалған тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден алған жəне Бюджет 
кодексіне сəйкес жəне Қазақстан Республикасы Үкіметі анықтаған тəртіпте 
пайдаланылатын ақша кірістері мен шығыстары есепке алынады. 

1043 – «Ақшасын уақытша орналастыру ҚБШ», мұнда Қазақстан 
Республикасының заңнама актілеріне сəйкес жеке жəне (немесе) заңды 
тұлғалардың қайтарып алу шартымен мемлекеттік мекемелерге аударылған 
немесе белгілі бір жағдай туғанда сəйкесінше бюджетке немесе үшінші жаққа 
берілген ақша қаражат қозғалысы есепке алынады.

1050 – «Шетелдік валютадағы шот» мемлекеттік мекеме жүргізетін 
есепті кезеңнің соңғы күніне қолданылатын жəне Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бірлесіп 
белгілеген тəртіпте анықталатын валюта айырбастаудың нарықтық  
бағамы бойынша шетелдік валютаны қайта есептеу жолымен алынған 
Қазақстан Республикасы валютасында валюталық операцияларды есепке 
алуға арналған.

1060 – «Арнайы шот» шоты бюджеттік бағдарлама əкімшілігімен 
қарызға алынған қаражаттардың (сыртқы қарыздар жəне гранттар) кірісі 
мен шығысы бойынша қаржылық операцияларды есепке алуға арналған. Бұл 
шот келесі қосалқы шоттарды қамтиды:

1061 – «Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы 
шоты», мұнда грантпен байланысты қаражаттардың кірісі мен шығысы бо-
йынша қаржылық операцияларды есепке алады.

1062 – «Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның 
арнайы шоты», мұнда сыртқы қарыздардың (қарызға алынған қаражаттар) 
кірісі мен шығысы бойынша қаржылық операцияларды есепке алады.

1070 – «Өзге де ақша қаражаты» шоты алдыңғы қосалқы шоттарда 
көрсетілмеген басқа да ақша қаражаттарын есепке алуға арналған. Бұл шот 
келесі қосалқы шоттарды қамтиды:

1071 – «Аккредитивтер», мұнда мемлекеттік мекемелердің жеткізуші ал-
дында алынған активтер үшін пайда болған төлемдерге сəйкес міндеттемелер 
бойынша ашылған аккредитивтер сомасы есепке алынады.

1072 – «Ақша құжаттары», мұнда ақша құжаттары есепке алынады: 
май, бензин жəне тамақтану үшін төленген талондар, демалыс үйлеріне, 
шипажайларға жəне турбазаларға төленген жолдамалар, пошталық аударым-
дары, пошталық маркалары жəне мемлекеттік баж маркалары үшін алынған 
хабарлама қағаздар, еңбек кітапша бланктері жəне басқалар. 

1073 – «Жолдағы ақша қаражаты» мұнда шетел  мекемелерінің         
шығындарын қаржыландыру СІМ-не аударылған, бірақ СІМ-нің шетел 
мекемелерінің есеп айырысу шотына түспеген ақша қаражат қозғалысын есеп-
ке алынады;
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1074 – «Өзге де ақша қаражаты», мұнда алдыңғы қосалқы шоттарда 
көрсетілмеген өзге ақша қаражаты есепке алынады.

1080 – «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына 
сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шоты республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына 
сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары бо-
йынша қаражат қозғалысын есепке алуға арналған. Бұл шот келесі қосалқы 
шоттарды қамтиды:

1081 – «Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары», мұнда мемлекеттік мекемелердің 
қызметін қаржыландыру, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелері бойын-
ша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерді қаржыландыруды 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сомасы есепке алынады.

1082 – «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар», мұнда күрделі салымдарды қаржыландыру бойын-
ша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алы-
нады.

1083 – «Басқа да бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар», мұнда республикалық бюджет есебінен ұсталатын 
мемлекеттік мекемелерге олар жергілікті бюджет есебінен міндеттемелерді 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар алу кезінде жəне керісінше 
жергілікті бюджеттердің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелерге белгілі 
бір мақсаттарға республикалық бюджеттен міндеттемелерді қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар алу кезінде мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулардың қозғалысы 
есепке алынады.

1084 – «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған         
жоспарлы тағайындаулар», мұнда трансферттер бойынша міндеттемелерді 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар ескеріледі, олар жалпы 
сипаттағы трансферттерге, нысаналы ағымдағы трансферттерге, нысаналы 
даму трансферттеріне бөлінеді.

1085 – «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулар», мұнда мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет немесе 
жергілікті органдар, жеке жəне заңды тұлғалар арнайы қор қаражаттар есебінен 
ақшалай жəрдемақылар түріндегі субсидиялар бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады.

1086 – «Республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдермен байланысты операциялар бо-
йынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» мұнда 
республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны 
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түрінде түсетін түсімдер есебінен мемлекеттік мекемелердің шығыстарына 
бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сома-
сы есепке алынады.

1087 – «Сыртқы қарыздардың жəне байланысты гранттардың есебінен жо-
балар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 
мұнда сыртқы қарыздардың жəне байланысты гранттардың есебінен жобалар 
бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сома-
сы есепке алынады.

1090 – «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына 
сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шоты жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелердің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспары-
на сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар 
сомасының қозғалысын есепке алу үшін арналған. Бұл шот келесі қосалқы 
шоттарды қамтиды:

1091 – «Жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары», мұнда мемлекеттік мекеменің қызметін 
ұстауға жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар сомалары есепке алынады.

1092 – «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар», мұнда күрделі салымдарды қаржыландыру бойын-
ша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алы-
нады.

1093 – «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулар», мұнда бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің пайдала-
ну үшін трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар есепке алынады, олар жалпы сипаттағы трансферттерге, ныса-
налы ағымдағы трансферттерге, нысаналы даму трансферттеріне бөлінеді.

1094 – «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулар», мұнда мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет немесе 
жергілікті органдар, жеке жəне заңды тұлғалар арнайы қор қаражаттар есебінен 
ақшалай жəрдемақылар түріндегі субсидиялар бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар есепке алынады.

1095 – «Жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) 
құны түрінде түсетін түсімдерге жəне олардың жұмсалуына байланысты опера-
циялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» 
мұнда жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны 
түрінде түсетін түсімдер есебінен мемлекеттік мекемелердің шығыстарына 
бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар сома-
сы есепке алынады.
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4.2 Кассадағы ақша қаражаты есебі

Аумақтық қазынашылық бөлімшесінің чекі бойынша қолма-қол ақша алу 
кезінде мынадай жазба жүргізіледі: 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының 
дебеті, 1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шотының кредиті 
[4.1-кесте].

4.1-кесте
Кассаға сатудан жəне арнайы төлемдерден ақшаның түсуі

№ Операция мазмұны Дт Кт
Есеп беру сомасын беру жəне қайтару
1 Банкте қолма-қол 

ақша алу үшін қаражат 
аудару

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
1050 Шетелдік 
валютадағы шот

2 Кассаға банктен қолма-
қол қаржыны чек 
арқылы алу 

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1280  Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

3 Есеп беретін тұлғаның 
ағымдағы шот-
тан корпоративтік 
пластикалық карточка 
арқылы ақша алуы 
1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша
қызметкерлердің 
қысқа мерзімді
дебиторлық
берешегі

1020 Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы 
шоты

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

4 Кассада анықталған 
ақша қаражатының 
жетіспеушілігін 
есептен шығару 

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

Жетіспеушілікті кінəлі 
тұлғаның есебінен 
өндіруді есепке алу 

1262  Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі 

1280 Өзге қысқа мерзімді 
дебиторлық берешектер
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Есепке қолма-қол ақша қаражатын беру мынадай жазбамен көрсетіледі: 
1261 «Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі» қосалқы шотының дебеті, 1010 «Кассадағы ақша 
қаражаты» шотының кредиті.

Кінəлі тұлғалардың есебінен жатқызылған, мемлекеттік мекеменің 
кассасындағы ақша қаражатының анықталған жетіспеушіліктерінің сомасы  
1262 «Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі» шотының дебеті бойынша немесе 1280 «Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық берешектер» жəне 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» 
шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

Жетіспеушілікті өтеуге мемлекеттік мекеменің кассасына соманың түсуі 
1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының дебеті жəне 1262 «Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешегі», 
1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шоттарының кредиті бо-
йынша көрсетіледі.

 Мемлекеттік мекеменің кассасындағы ақша қаражатының анықталған 
артық сомасы бюджет кірісі болып табылады жəне 1010 «Кассадағы ақша 
қаражаты» шотының дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті 
бойынша көрсетіледі, бір уақытта 7120 «Бюджетке төленетін төлем бойын-
ша шығыстар» шоты дебеттеледі, 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет 
алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шоты кредиттеледі.

Бюджетке ақша қаражатын аудару 3133 «Өзге операциялар бойынша бюд-
жет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының  
дебеті  жəне  1010 «Кассадағы  ақша  қаражаты»  шотының кредиті бойынша 
көрсетіледі. 

4.3 Банктегі ақша қаражаттар есебі

1020 «Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты»
Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шотын толықтыру сомасына 1020 

«Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты» қосалқы шоты дебеттеледі 
жəне 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», неме-
се 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» жəне «Түсімдер мен есеп 
айырысуларды есепке алу үшін ҚБШ» шоттарының тиісті қосалқы шоттары 
(1041, 1042, 1043) кредиттеледі [4.2-кесте].
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4.2-кесте
Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шотына ақша қаражаттарының 

түсуі

Операция мазмұны Дт Кт

Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы 
шотының толтырылуы

1020 Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы 
шоты

1081 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042  Ақылы 
қызметтер ҚБШ

Есеп беретін тұлғаның 
ағымдағы шот-
тан корпоративтік 
пластикалық карточка 
арқылы ақша алуы 
1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

1020 Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы 
шоты

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

Ағымдағы шоттан кассалық операцияларды жүргізу жөніндегі уəкілетті ор-
ган (есеп беретін тұлға) алған ақшаның сомасына 1261 «Есеп беретін сомалар 
бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» дебеті жəне  
1020 «Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты» қосалқы шотының кредиті 
бойынша жазба жүргізіледі. Кассаға енгізілген ақшаның сомасына: 1010 
«Кассадағы ақша қаражаты» дебеті жəне 1261 «Есеп беретін сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» кредиті жүргізіледі. 

Корпоративтік төлем карточкасын қолдану арқылы есеп айырысуды іске 
асыру рұқсат етілетін шығыстар мен лимиттердің экономикалық сыныптама-
сы ерекшелігінің тізбесі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен 
анықталған.

1030 «Есеп айырысу шоты» шотында Қазақстан Республикасының 
елшіліктері Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінен (бұдан 
əрі – СІМ) жəне басқа ұйымдар алған бюджет қаражатын есепке алу жүзеге 
асырылады [4.3-кесте].
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4.3-кесте
1030 «Есеп айырысу шоты»

№ Операция мазмұны Дт Кт

1 Шетелдегі мекемелер-
ге қаржыландырудың 
түсуі

1030 Есеп айырысу 
шоты

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру                  
жоспарына бойын-
ша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулары

2 Шетелдік мекемелардің 
есеп айырысу шотына 
жолда келе жатқан 
соманың түсуі 

1030 Есеп айырысу 
шоты

1073 Жолдағы ақша 
қаражаты

Мемлекеттік мекеменің шетелдік валютадағы ақша қаражаты шотына  ақша 
қаражаттарының түсуі

1 Шетелдік  валюта 
сатып алу үшін ақша 
қаражаттарын аудару 

1280 Өзге 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешектер

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1040 Түсімдермен есеп 
айырысуларды есепке 
алу үшін ҚБШ

2 Валютаны бюджет 
қаражаты жəне ҚБШ 
ақылықызметтер, 
қайырымдылық, 
демеушілік көмек, 
жеке немесе заңды 
тұлғалардың ақшасын 
уақытша орналастыру 
есебінен сатыпалу

1050 Шетелдік 
валютадағы шот

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер
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Түскен сома мынадай жазбамен көрсетіледі: 1030 «Есеп айырысу шоты» 
шотының дебеті жəне 1081, 1091 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларышотының 
кредиті. Елшіліктер жүргізген шоттар 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының тиісті қосалқы шоттарының, 
3273 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер» жəне 1410 «Берілген 
қысқа мерзімді аванстар» қосалқы шоттарының дебеті жəне 1030 «Есеп айы-
рысу шоты» қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

1041 «Демеушілік жəне қайырымдылық көмек (қосалқы бюджеттік шот-
тында, бұдан əрі ҚБШ)» Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына 
сəйкес мемлекеттік мекемелердің өздері алатын демеушілік, қайырымдылық 
көмектен түсетін түсімдер ескеріледі.

Демеушілік жəне қайырымдылық көмек ҚБШ түскен сомаға 1041 
«Демеушілік жəне қайырымдылық көмек ҚБШ» қосалқы шоты дебеттеледі 
жəне 6050 «Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынатын  кірістер» 
қосалқы шоты кредиттеледі.

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) үшін 
өнім берушілерге демеушілік жəне қайырымдылық көмек ҚБШ-дан қаражат 
аудару кезінде 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1041 «Демеушілік 
жəне қайырымдылық көмек ҚБШ» қосалқы шотының кредиті бойынша жазба 
жүргізіледі. [4.4-кесте].

4.4-кесте
1040 Түсімдер мен есеп айырысуларды есепке алу үшін ҚБШ

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Демеушілік жəне 

қайырымдылық көмек 
қаражаттарының түсуi

1041 Демеушілік 
жəне 
қайырымдылық 
көмек ҚБШ 

6050 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер

2 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
қаражаттарының 
жұмсалуы

3210 Жеткізушілер 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

1041 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмек ҚБШ

3 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
қаражаттарының 
есебінен банктен 
қолма-қол ақша 
алу үшін ақша 
қаражаттарын аудару 

1280 Өзге 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешектер

1041 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмек ҚБШ
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4.4-кестенің жалғасы
4 Демеушілік жəне 

қайырымдылық 
көмекке арналған 
банкте ҚБШ-дан қолма-
қол ақшаалу
үшін қаражаттар аудару

1010 Кассадағы 
ақша қаражаты

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

Ақылы қызметтер ҚБШ-ға түскен сома 1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» 
қосалқы шотының дебеті жəне 1230 «Сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» шотының тиісті қосалқы 
шоттарының кредиті бойынша жазылады (Қосымша 2 «Негізгі бухгалтерлік 
операциялар корреспонденциялары №20», бұдан əрі (ШК № 20). [4.5-кесте].

4.5-кесте
Ақылы қызметтер ҚБШ бойынша шоттар байланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Арнайы төлемдер 

бойынша ақылы қызмет 
көрсетуден алынатын 
кірістерді есепке алу 
(ШК №19)

1232 Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебитор 
берешек

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) 
өткізуден алынатын 
кірістер

2 Ақылы қызметтер 
ҚБШ бұйымдар мен 
өнімдерді сатудан 
сомалардың түсуі (ШК 
№20)

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1232 Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы шотының кредиті бойынша қолма-
қол ақшасыз есеп айырысу жолымен ақылы қызметтер ҚБШ-дан төленген 
сома жəне мемлекеттік мекеменің кассасына алынған жəне кіріске жазылған 
қолма-қол ақша сомасы көрсетіледі (5-кесте). Бұл ретте 3210 «Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек (ШК №25), 3241 
«Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» (ШК №24), 1010 «Кассадағы ақша қаражаты», 1261 «Есеп беретін со-
малар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» (ШК 
№20). шоттарының тиісті  қосалқы шоттары дебеттеледі.Бюджет кірісіне 
ақылы қызметтер ҚБШ-дан аударылған сома 3120 «Бюджетпен есеп айырысу 
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шоты қосалқы шоттарының 
дебетіне жатқызылады (ШК №42). 

1043 «Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ» қосалқы шотында мемлекеттік 
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сатып алу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне 
сəйкес жеке жəне (немесе) заңды тұлғалар оларды қайтаруы не тиісті бюджет-
ке немесе үшінші тұлғаларға белгілі бір шарттар басталған кезде аудару шарт-
тарында мемлекеттік мекемеге беретін ақша қозғалысы ескеріледі. 

Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ-да ақшаның түсуі 1043 «Ақшаны 
уақытша орналастыру ҚБШ» қосалқы шотының дебеті жəне 3271 «Ақшаны 
уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

Жеке не заңды тұлғаларға ақша қаражатын қайтарған не тиісті республика-
лық не жергілікті бюджеттерге ақшаны беру кезінде 1043 «Ақшаны уақытша 
орналастыру ҚБШ» қосалқы шотының кредиті жəне 3271 «Ақшаны уақытша 
орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының дебеті бойынша жазылады.

Бұдан басқа 1043 «Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ» қосалқы шотын-
да түзеу мекемелерінің сотталғандары орындаған жұмыстар үшін түскен ақша 
көрсетіледі, бұл ретте 1043 «Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ» қосалқы 
шоты дебеттеледі, 3271 «Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шоты кредиттеледі (ШК №287).

1050. Шетелдік валютадағы шот» шотында мемлекеттік мекеменің 
бухгалтерлік есебінде көрсетілген валюталық операциялардың есебі 
жүргізіледі [4.6-кесте].

4.6-кесте
Мемлекеттік мекеменің  шетелдік валютадағы ақша қаражаты шотына  

ақша қаражаттарының түсуі
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Шетелдік  валюта 

сатып алу үшін ақша 
қаражаттарын аудару 

1280 Өзге 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешектер

1081 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1040 Түсімдермен 
есепайырысуларды есепке 
алу үшін ҚБШ

2 Валютаны бюджет 
қаражаты жəне ҚБШ ақылы 
қызметтер,  демеушілік 
көмек, жеке немесе заңды 
тұлғалардың ақшасын 
уақытша орналастыру 
есебінен сатып алу

1050 Шетелдік 
валютадағы 
шот

1280 Өзге қысқа мерзімді 
дебиторлық берешектер
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Шетел валютасын сатып алу кезінде 1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық 
берешектер» шоты дебеттеледі жəне 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1040 «Түсімдер мен есеп айырысуларды есепке алу үшін ҚБШ» шоттарының 
тиісті қосалқы шоттары кредиттеледі. 

Шотқа шетел валютасының түсуі мынадай жазбалармен көрсетіледі: 1050 
«Шетелдік валютадағы шот» шотының дебеті, алынған шетел валютасының 
сомасына 1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шоты жəне 
комиссиялық алым сомасына 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шоты.

Шетел валютасындағы шоттар бойынша операцияларды жасау жəне 
ресімдеу тəртібі валюталық реттеу туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 

Бухгалтерлік есепте шетел валютасындағы шоттарда қаражат қозғалысы 
жəне шетел валютасындағы операциялар есеп айырысу-ақшалай құжаттарды 
берген күні əрекет ететін валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы 
бойынша шетел валютасын қайта есептеу жолымен алынған Қазақстан 
Республикасының валютасында көрсетіледі. Осы операцияларды есепке алу 
бір уақытта есеп айырысу жəне төлемдер валютасында жүргізіледі. 

Өнім берушілермен шетел валютасында есеп айырысу кезінде 3210 
«Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек», 
4110 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» 
шоттарының қосалқы шоты дебеттеледі жəне 1050 «Шетелдік валютадағы 
шот» қосалқы шоты кредиттеледі.

1061 «Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы 
шоты» қосалқы шотында байланысты гранттар бойынша қаражаттың түсімі 
мен жұмсалуы бойынша қаржы операциялары ескеріледі. Арнайы шотты 
бюджеттік бағдарламаның əкімшісі тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) сатып алуға жұмсалатын шығыстардың үлесін үкіметтік бай-
ланысты гранттың есебінен жабу үшін жəне байланысты грант туралы 
келісімге сəйкес бюджеттік инвестициялық жобаны немесе бағдарламаларды 
əкімшілендіру үшін ашылады. 

Байланысты гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы 
шотына қаражат түскен кезде мынадай жазба жүргізіледі: 1061 «Гранттар бо-
йынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты» қосалқы шотының 
дебеті, 6060 «Гранттар бойынша кірістер» шотының кредиті [4.7-кесте].
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4.7-кесте
Арнайы шотқа ақша қаражаттарының түсуі

№ Операция 
мазмұны Дт Кт

1
Гранттардың 
түсуі 

1061 Гранттар бойынша 
бюджеттік инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

6060 Гранттар бойынша 
кірістер

2

Гранттар 
есебінен 
жеткізушілердің 
шоттарын  өтеу 

3210  Жеткізушілерге жəне 
мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек, 
3273 «Өзге қысқа мерзімді   
кредиторлық   берешектер»      

1061 Гранттар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

3

Сыртқы қарыз 
есебінен 
жеткізушілердің 
шоттарын  өтеу 

3210  Жеткізушілерге жəне 
мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек  

1062 Сыртқы қарыздар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

4

Күрделі 
салымдарды 
қаржылан-
дырудың 
бюджеттен түсуі

1062 Сыртқы қарыздар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобаның 
арнайы шоты

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру,
5012 Күрделі 
салымдарды сыртқы 
қарыздар есебінен 
қаржыландыру.

Осы шоттағы қаражатты пайдалану 1061 «Гранттар бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобаның арнайы шоты» қосалқы шотының кредиті жəне 
3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек», 3273 «Өзге қысқа мерзімді   кредиторлық берешектер» тиісті қосалқы 
шоттарының дебеті бойынша көрсетіледі.

1062 «Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның ар-
найы шоты» қосалқы шотында бюджеттік бағдарламаның əкімшісі сыртқы 
қарыздар (қарыз қаражаты) бойынша қаражаттың түсімі мен жұмсалуы бойын-
ша қаржы операцияларының есебін жүргізеді.  Арнайы шот үкіметтік сыртқы 
қарыздың есебінен тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып 
алуға жəне халықаралық қарыз шартына сəйкес бюджеттік инвестициялық 
жобаға немесе бағдарламаға əкімшілік жүргізуге жұмсалатын шығыстардың 
үлесін үкіметтік сыртқы қарыздың есебінен жабу үшін ашылады. 

Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы-
шотына қаражат түскен кезде 1062 «Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобаның арнайы шоты» қосалқы шотының дебетіне, 5012 
«Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар есебінен қаржыландыру» қосалқы 
шотының кредитіне жазба жүргізіледі.
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1071 «Аккредитивтер» қосалқы шотында активтерді жеткізгені үшін төлем 
бойынша өнім берушілер алдында туындайтын, мемлекеттік мекемелердің 
міндеттемелеріне сəйкес ашылған аккредитивтердің сомасы ескеріледі. Ак-
кредитив ашу кезінде 1071 «Аккредитивтер» қосалқы шоты дебеттеледі 
жəне 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына 
сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттеме-
лер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шоттарының тиісті 
қосалқы шоттары кредиттеледі. Пайдаланылған аккредитив сомасына 1071 
«Аккредитивтер» қосалқы шотының кредиті жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне 
мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының дебеті бойын-
ша жазба жүргізіледі.

Аккредитивтің пайдаланылмаған сомасы тиісті бюджеттік неме-
се ағымдағы шоттарға есептеледі: 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шоттары қосалқы шоттарының дебетіне, 1071 «Аккредитивтер» қосалқы 
шотының кредиті.

Бухгалтерлік есепте шетел валютасында ашылған аккредитивтер бойын-
ша оң бағамдық айырманы көрсету 1071 «Аккредитивтер» қосалқы шотының 
дебеті жəне 6340 «Бағамдық айырмадан түсетін кірістер» қосалқы шотының 
кредиті бойынша жүргізіледі, ал теріс бағамдық айырма сомасына 1071 «Ак-
кредитивтер» қосалқы шотының кредиті жəне 7430 «Бағамдық айырма бойын-
ша шығыстар» қосалқы шотының дебеті бойынша жазба жасалады. [4.8-кесте].

4.8-кесте   
1070 Өзге де ақша қаражаты, 1071 Аккредитивтер

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Жеткізушілер мен 

есеп айырысу үшiн 
аккредитив ашу

1071 
Аккредитивтер

1081 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 

2 Аккредитив ашылған  
жеткізушілерден
материалдық 
құндылықтардың түсуi

1310 Материалдар 3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек  
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4.8-кестенің жалғасы  

3 Аккредитив есебінен  
жеткізушілер мен 
мердігерлерге ақша 
аудару

3210 
Жеткізушілерге 
жəне 
мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

1071 Аккредитивтер

4 Аккредитивтердiң 
пайдаланылмаған 
қалдықтарын қайтару

1091  Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған 
жоспарлы 
тағайындаулары 
1092 Күрделі 
салымдар 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған 
жоспарлы 
тағайындаулар

1071 Аккредитивтер

1072 «Ақша құжаттары» қосалқы шотында жанар жəне жағар май матери-
алдарына, тамаққа төленген талондар, демалыс үйлері, санаторийлер, туристік 
базаларда төленген жолдамалар, пошта аударымдары үшін алынған хабарлама-
лар, пошта маркалары мен баж маркалары, еңбек кітапшаларының бланкілері 
жəне басқа ақша құжаттары ескеріледі [4.9-кесте].

1073 «Жолдағы ақша қаражаты» қосалқы шотында шетелдік мекеменің 
шығындарын қаржыландыруға Сыртқы Істер Министрлігі аударған, бірақ 
СІМ шетелдік мекемелерінің есептік шотына түспеген ақша қаражатының 
қозғалысы ескеріледі.

1074 «Өзге де ақша қаражаты» қосалқы шотында алдындағы қосалқы шот-
тарда көрсетілмеген өзге ақша қаражаты ескеріледі. 
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4.9-кесте 
1072 Ақша құжаттары

№ Операция мазмұны Дт Кт

1

Бензинге, тамақтануға, 
пошта маркаларына 
жəне т.б. талондар алу

1072 Ақша құжаттары 1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

2

Бензинге арналған 
талондардан басқа 
талондардың мақсатқа 
сай пайдаланылуын 
есепке алу

7140 Өзге 
операциялық 
шығыстар

1072 Ақша құжаттары

3

Бензин талондарын, 
еңбек кiтапшасының 
бланкiлерiн жəне оларға 
жапсырмаларды есептік 
жауапкершілікке беру

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі

1072 Ақша құжаттары

4

Аванстық есеп беру 
негізінде бензинге 
арналған талондардың 
пайдаланылуын есепке 
алу

7140 Өзге 
операциялық 
шығыстар

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

4.4 Республикалық жəне жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері 
бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларының есебі

1080 Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына 
сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары 
1090 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары. 1080 «Республикалық бюд-
жеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша 
жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулары» шоты мынадай қосалқы шоттардан тұрады:
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1081 «Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары»;

1082 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған  
жоспарлы тағайындаулар»;

1083 «Басқа да бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар»;

1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар»;

1085 «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар»;

1086 «Республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) 
құны түрінде түсетін түсімдерге жəне олардың жұмсалуына байланыс-
ты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар»;

1087 «Сыртқы қарыздардың жəне байланысты гранттардың есебiнен жоба-
лар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар».

Осы шоттың қосалқы шоттарының дебетінде мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарында көзделген 
міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулардың сомасы, 
сондай-ақ ағымдағы жылдың кассалық шығындарын қалпына келтіруге енгізіл-
ген сома, ал кредитте мақсатты тағайындау бойынша Қазақстан Республикасы-
ның Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кодтарына Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің 2010 жылғы 1 ақпандағы №141 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6148 болып 
тіркелген) сəйкес жұмсалған қаражат көрсетіледі. [4.10-кесте].

4.10-кесте
Ақша қаражаты жəне олардың баламалары

№ Операциялардың 
мазмұны Дебет Кредит

Ақша қаражаты жəне олардың баламалары
1 Бюджеттік шотқа 

мемлекеттік мекеменің 
шығындарын өтеуге жəне 
басқа да іс-шараларды 
қаржыландырудың 
түсуі (күрделі 
салымдарға арналған 
қаржыландырудан басқа)

1081, Республикалық, 
1091 Жергілікті, 
жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

6010 Ағымдағы қызметті 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер
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2 Бюджеттік шоттарға  
мемлекеттік мекеменің  
күрделі салымдарына 
қаржыландырулардың 
түсуi 

1082  Күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру 

3 Мемлекеттік мекеменің 
арнайы шотына сыртқы 
қарыз қаражаты есебінен  
қаржыландырудың түсуi 

1062 Сыртқы 
қарыздар бойынша 
бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы 
шоты

5012 Күрделі 
салымдарды сыртқы 
қарыздар есебінен 
қаржыландыру

4 Жыл аяғында 
міндеттемелерді 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындауларды жабу

6090 
Қаржыландыруды 
бюджетке қайтару

1081 Республикалық, 
(1091 Жергілікті) жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

Мемлекеттік мекеменің міндеттемелерін қабылдауға   міндеттемелер бойын-
ша жеке қаржыландыру жоспарында көзделген жоспарлы тағайындаулардың 
сомасына мынадай жазба жүргізіледі: 

1081 «Республикалық бюджет есебінен жеке қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1091 «Жергілікті бюджет есебінен жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шоттарының 
дебеті жəне 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» 
шотыныңкредиті (10-кесте). 

1082 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған    
жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті жəне 5011 «Күрделі са-
лымдарды бюджет есебінен қаржыландыру» есебінен қаржыландыру шотының 
кредиті, 1062 «Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның 
арнайы шотының» дебеті жəне 5012 «Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар 
есебінен қаржыландыру»  кредиті.

Жыл аяғында міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындауларды жабу 6090 «Қаржыландыруды бюджетке қайтару шотының» 
дебеті жəне «1081 Республикалық, (1091 Жергілікті) Жеке қаржыландыру жос-
пары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шоттарының кредитіарқылы жүзеге асырылады.

1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
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лы тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті жəне 6030 «Трансферттер бойын-
ша кірістер» шотының кредиті [4.11-кесте].

4.11-кесте
Трансферттер бойынша операциялар

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Бюджеттік 

бағдарламалар 
əкімшісінің бюджеттен  
трансферттер бойынша 
міндеттемелерді  
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындауларды алуы 

1084 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар
1093  Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар

6030 Трансферттер 
бойынша кірістер

2 Бюджеттік 
бағдарламалар 
əкімшісінің  бюджетті 
атқару жөніндегі 
төмен тұрған  
уəкілетті органға 
трансферттерін 
аударуы

1212 Ағымдағы 
нысаналы трансферттер 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
1213 Нысаналы даму 
трансферттері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

1084  Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1093 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

3 Бюджеттік 
бағдарламалар 
əкімшісінің бюджетті 
атқару жөніндегі  
төмен тұрған  
уəкілетті органның 
есебінің негізінде    
трансферттер бойынша 
шығыстарды есепке 
алуы

7210 Трансферттер 
бойынша шығыстар

1212 Ағымдағы 
нысаналы трансферттер 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
1213 Нысаналы даму 
трансферттері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

4 Бюджетке 
трансферттердің 
пайдаланылмаған 
сомаларының 
қайтарылуы

6090 Қаржыландыруды 
бюджетке қайтару

1084, 1093 
Трансферттер бойынша 
міндеттемелер
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

Төлеуге берілетін шот негізінде жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілерінің аударған нысаналы трансферттер сомасына мы-
надай жазба жүргізіледі: 1212 «Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша 
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қысқа мерзімді дебиторлық берешек», 1213 «Нысаналы даму трансферттері 
бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шоттарының дебеті 
жəне 1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулар» қосалқы шоттарының кредиті. 

Жалпы сипаттағы алынған трансферттер тиісті бюжеттің атқарылуы 
жөніндегі уəкілетті органға жеткізіледі, бұл ретте 7210 «Трансферттер бойынша 
шығыстар» шотының дебеті жəне 1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының кредиті 
бойынша жазба жүргізіледі.

Алынған трансферттердің қаражаты есебінен жүргізілген шығыстарды 
есептен шығару мынадай жазбамен жергілікті атқарушы органдардың есептері 
негізінде жүзеге асырылады: 7210 «Трансферттер бойынша шығыстар» 
шотының дебеті, 1210 «Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек» шотының тиісті қосалқы шоттарының кредиті.

1085 «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті жəне 6040 «Субсидиялар 
төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер» шотының кредиті;

1087 «Сыртқы қарыздардың жəне байланысты гранттардың есебiнен жоба-
лар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» 
қосалқы шотының дебеті жəне 6060 «Гранттар бойынша кірістер» немесе 6070 
«Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер» немесе 5010 
«Күрделі салымдарды қаржыландыру» шоттарының кредиті. 

Ағымдағы жылдың кассалық шығыстарын қалпына келтіруге түскен 
сома 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шотының 
тиісті қосалқы шоттарының дебетіне жəне 1010 «Кассадағы ақша қаражаты», 
1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шоттарының, 1260 
«Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» шоты қосалқы 
шоттарының жəне басқа шоттардың кредитіне жазылады.

Алғашқы құжаттардың негізінде қаражатты пайдалану кезінде чектер жəне 
төлеуге берілетін шоттар бойынша сома Шоттар жоспарының «Қорлар» кіші 
бөлімінің шоттары тиісті шоттарының, 1010 «Кассадағы ақша қаражаты», 1230 
«Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі» шоттарының жəне басқа шоттардың дебетіне, 1080 «Республикалық 
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттікмекеменің міндеттемелері бой-
ынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары» шотының тиісті қосалқы шоттарының 
кредитіне жазылады.

1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шоты бой-
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ынша қалдықтар (сыртқы қарыздар мен байланысты гранттарсыз) мемлекеттік 
мекеменің коды бойынша қаражаттың қалдығына сəйкес келуі тиіс. 

Есепті жылдың аяғында бұрын кірістер құрамында ескерілген қаржылан-
дыру сомасы мынадай тізбекпен пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулар 
сомасына түзетіледі: 6090 «Қаржыландыруды бюджетке қайтару» шотының 
дебеті жəне 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» қосалқы 
шотының кредиті. 

4.5 Ақша қаражаты жəне олардың баламалары есебінің қаржылық 
есептілікте ашылуы

Мемлекеттік мекеме тікелей əдісті қолдана отырып, қаржыландыру 
көздері бойынша мемлекеттік мекеменің ақшалай қозғалысы туралы есеп-
те операциялық қызметтен ақшалай қаражаттарының қозғалысы тура-
лы деректерді ұсынады. Жанама əдісті қолдану мемлекеттік мекемелер-
ге орынсыз, себебі олардың басты мақсаты пайда табу емес. Жанама əдісті 
пайдаланған кезде операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының таза 
қозғалысы мыналарды ескере отырып, пайданы немесе залалды түзету жолы-
мен айқындалады:

1) кезең ішіндегі қорлардағы жəне дебиторлық жəне кредиторлық 
берешектегі өзгерістер;

2) амортизация, бағалау міндеттемелері, мерзімі ұзартылған салықтар, 
шетелдік валютадағы операциялардан түскен іске асырылмаған пайда мен за-
лал, қауымдастырылған ұйымдар мен азшылық үлесінің таратылмаған пайда-
сы сияқты монетарлық емес баптар;

3) нəтижесі инвестициялық немесе қаржылық қызметтен түсетін ақша 
қаражатының қозғалысы болып табылатын барлық өзге де баптар.

Балама ретінде операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының таза 
қозғалысы туралы деректер пайда мен залал туралы есептерде ашылатын 
кірістер мен шығыстарды жəне қорлардағы өзгерістер мен кезең ішіндегі 
операциялық дебиторлық жəне кредиторлық берешекті көрсету жолымен 
берілуі мүмкін. 

«Бухгалтерлік баланс» (1-нысан) актив пен пассивтің екі бөлігінен тұрады.  
Активтер – бухгалтерлік баланстың бірінші бөлігі, екі бөлімнен тұрады: 

Қысқа мерзімді жəне Ұзақ мерзімді активтер.
«Қысқа мерзімді активтер» бөлімінде мемлекеттік мекемеге тиесілі ақша 

қаражаты жəне олардың баламалары, қаржы инвестициялары, қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек, қорлар жəне бұдан алдыңғы қысқа мерзімді активтердің 
кіші бөлімдерінде көрсетілмеген өзге активтер көрініс табады.
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Бухгалтерлік баланс активінің 010 «Ақша қаражаты жəне олардың бала-
малары» жолы (1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090) бойынша 
түсімдерді есепке алу мен есеп айырысу үшін ҚБШ-дағы, сыртқы қарыздар мен 
гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның шетел валютасындағы 
жəне арнайы шоттарындағы, кассадағы, мемлекеттік мекеменің ағымдағы жəне 
есеп айырысу шоттарындағы ақша қаражатының қалдықтары, міндеттемелерді 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар, өзге ақша қаражаты 
көрсетіледі. Демеушілік жəне қайырымдылық көмекке арналған ҚБШ, ақшаны 
уақытша орналастыру ҚБШ, шетелдік валютадағы ақша қаражаты шоттарын-
да жəне сыртқы қарыздардың жəне байланысты гранттар бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобалар бойынша шоттарында, кассадағы ақша қаражаты 
жəне өзге ақшалай құжаттарында ақшаның қалдығы көрсетіледі. Бухгалтерлік 
баланста 1 шілдеге, 1 қазанға осы жолда міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар шоттарында бюджеттік қаржыландыру қалдықтары 
көрсетіледі.

Бюджет қаражатының жұмсалуын бақылауды қамтамасыз ету үшін  
мемлекеттік мекеме, аумақтық қазынашылық бөлімшесі 4-09 нысанды 
«Мерзімді міндеттемелердің бөлшектері» есебін, 4-12 нысанды «Орындалмаған 
міндеттемелердің бөлшектері» есебін жəне 4-20 нысанды «Шығыстар бойын-
ша жиынтық есеп» есебін қалыптастырады. 

Мемлекеттік мекеме 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырыла-
тын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері  бойынша  жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары» шоты бойынша бухгалтерлік жазбаларды тексеруі үшін 4-20 
«Шығыстар бойынша жиынтық есеп» нысаны бойынша ай аяқталғаннан кейін 
екі жұмыс күнінің ішінде тоқсан сайын аумақтық қазынашылық бөлімшесімен 
айдың бірі күніне салыстыруды жүргізеді.  

Осы шоттың қосалқы шоттарының дебетінде міндеттемелерді қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулардың сомасы, сондай-ақ ағымдағы жылғы 
қаржыландырудың кассалық шығыстарын қалпына келтіруге енгізілген сома, 
ал кредитте мақсатына сай бюджеттік сыныптаманың кодтарына сəйкес 
жұмсалған қаражат көрсетіледі. 

Жергілікті бюджеттен қаржыландыру түскен кезде мемлекеттік мекеме мы-
надай жазбаларды жүргізеді: 

1091 «Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары» қосалқы шотының дебеті жəне 6010 
«Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотының кредиті; 

1092 «Күрделі салымдар бойынша міндетттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті жəне 5011 «Күрделі са-
лымдарды бюджет есебінен қаржыландыру» қосалқы шотының кредиті;

1093 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті жəне 6030 «Трансферттер бойын-
ша кірістер» шотының кредиті;
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1094 «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті жəне 6040 «Субсидиялар 
төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер» шотының кредиті;

1095 «Жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) 
құны түрінде түсетін түсімдерге жəне олардың жұмсалуына байланыс-
ты операциялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті жəне 6010 «Ағымдағы қызметті 
қаржыландырудан алынатын кірістер» шотының кредиті. 

Активтер мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған шарттарға 
сəйкес төлемдерді жүзеге асыру кезінде мынадай тізбектер жүзеге асырылады: 

3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек», 1410 «Берілген қысқа мерзімді аванстар» қосалқы шотының дебеті 
жəне 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің  міндеттемелері  бойынша  жеке  қаржыландыру  жоспарына  
сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары»  
шотының, 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары»  шотының  
тиісті  қосалқы шоттарының кредиті.  

Ағымдағы жылдың кассалық шығыстарын қалпына келтіруге бюджет шо-
тына қаражат түскен кезде 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шотының тиісті қосалқы шотының дебетіне жəне 1010 «Кассадағы ақша 
қаражаты», 1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шотының, 
1260 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» шоты қосалқы 
шотының жəне басқа шоттар кредитіне жазба жүргізіледі. 

Бюджет қаражатының жұмсалуын бақылауды қамтамасыз ету үшін 
мемлекеттік мекеме, аумақтық қазынашылық бөлімшесі 4-09 нысанды 
«Мерзімді міндеттемелердің бөлшектері» есебін, 4-12 нысанды «Орындалма-
ған міндеттемелердің бөлшектері» есебін жəне 4-20 нысанды «Шығыстар бо-
йынша жиынтық есеп» есебінқалыптастырады.

1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шоты бойынша бухгалтерлік 
жазбаларды тексеру үшін мемлекеттік мекеме 4-20 «Шығыстар бойынша 
жиынтық есеп» нысаны бойынша ай аяқталғаннан кейін екі жұмыс күнінің 
ішінде тоқсан сайын аумақтық қазынашылық бөлімшесімен айдың бірі күніне 
салыстыруды жүргізеді. 

Банктен алынған қолма-қол ақша сол күні Нысандар альбомының №КО-1 
нысаны бойынша кіріс кассалық ордері бойынша мемлекеттік мекеменің кас-
сасына кіріс ретінде тіркеледі. Кіріс жəне шығыс кассалық ордерлерін кассаға 
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жіберілгенге дейін Нысандар альбомының №КО-3а нысаны бойынша бухгал-
терия кіріс жəне шығыс кассалық ордерлерін тіркеу журналында тіркейді. 

4.6 Ақша қаражаты жəне олардың баламалары есебі жəне олардың 
танылуы

Мемлекеттік мекемелердің кассалары қолма-қол ақшаны қабылдауды 
бас бухгалтер немесе ол уəкілеттік берген тұлға қол қойған кіріс кассалық 
ордерлері бойынша, соңғылары мен кассирдің қолы қойылған, кассир мөрімен 
(мөртабанымен) расталған түбіртек беру арқылы жүргізеді.

Кассалардан қолма-қол ақшаны беру Нысандар альбомының КО-2 нысаны 
бойынша шығыс кассалық ордерлері КО-2 нысаны бойынша мақсатына сай 
жүргізіледі.  

Кассирді жұмысқа тағайындау туралы бұйрық шыққаннан кейін мемлекеттік 
мекеменің басшысы кассирге қол қойдыра отырып, Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 6 тамыздағы 
№331 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №5760 болып тіркелген) Кассалық операциялар жүргiзу, 
мемлекеттiк мекемелердiң кассаларындағы жəне карт-шотындағы қолма-қол 
ақша қалдығының лимитiн анықтау ережесiмен таныстыруға міндетті, со-
дан кейін кассирмен немесе оны алмастыратын тұлғамен толық материалдық 
жауапкершілік туралы шарт жасалады. 

Жұмыс істейтіндердің саны аз, штатта кассирі жоқ мемлекеттік мекемелер-
де кассирдің міндеттерін мемлекеттік мекеме басшысының жазбаша өкімі бо-
йынша, онымен толық материалдық жауапкершілік туралы шарт жасаса оты-
рып басқа қызметкер орындай алады. 

Егер мемлекеттік мекемеде бюджеттік шот бойынша, ақылы қызметтер 
ҚБШ бойынша, демеушілік, қайырымдылық көмек ҚБШ бойынша жəне 
ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ бойынша ақшалай операциялар бол-
са, мемлекеттік мекемелерде кассалық операцияларды есепке алу кассалық 
кітапта Нысандар альбомының КО-4 немесе 440 нысаны бойынша жүргізіледі.

Əрбір кассалық ордер бойынша ақшаны алғаннан не бергеннен кейін, 
кассир дереу касса кітабына жазбалар жүргізеді. Күн сайын, жұмыс күнінің 
аяғында кассир бір күндегі операциялардың қорытындысын санайды, келесі 
күнге қалған кассадағы ақшаның қалдығын шығарады жəне бухгалтерияға 
кассир есебі ретінде екінші жыртпалы бетті (бір күндегі касса кітабындағы 
жазбалардың көшірмесін) кіріс жəне шығыс құжаттарымен бірге, касса 
кітабындағы қолхат арқылы тапсырады. Кассир бір мезгілде кассадағы қолма-
қол ақшаның қалдығын кассада нақты бар ақшамен салыстырады.

Кассалық кітаптың жəне Нысандар альбомының 453 нысаны бойынша бюд-
жет қаражаты бойынша жеке жəне демеушілік, қайырымдылық көмек түрінде 



96

тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түскен қаражат 
бойынша жеке мақсатына сай қолма-қол ақшаның, Нысандар альбомының 454 
нысаны бойынша жеке немесе заңды тұлғалардың уақытша орналастыруынан 
ақшаның пайдаланылуын бақылау кітапшаларының дұрыс жүргізілуін бақылау 
бас бухгалтерге немесе мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік есеп жүргізуді 
қамтамасыз ететін бөлімшені басқаратын тұлғаға жүктеледі. 

Жоспарлы тағайындаулардың жəне төленген міндеттемелердің талдамалы 
есебі жоспарлы тағайындауларды жəне төленген міндеттемелерді ерекшеліктер 
бойынша бөле отырып, əрбір бағдарлама, кіші бағдарлама бойынша Нысан-
дар альбомының 294-а нысаны бойынша талдамалы есеп карточкаларында 
жүргізіледі. Карточкаларда бір айдағы жəне жыл басынан қорытындылар са-
налады.

Корпоративтік төлем карточкасын қолдана отырып 1020 «Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы шоты» шоты бойынша бюджет ақша қаражатының ныса-
налы пайдаланылуын талдамалы есепке алу Нысандар альбомының 453 ныса-
ны бойынша кітапта жүргізіледі. 

1030  «Есеп  айырысу шоты»  қосалқы  шоты  бойынша  талдамалы есепке 
алу Нысандар альбомының 292-а нысанды карточкаларда жүргізіледі.

1041 «Демеушілік жəне қайырымдылық көмек ҚБШ» қосалқы шоты 
жөнінде ақша қаражатының қозғалысы бойынша операцияларды есепке алу   
Нысандар альбомының 5-20 «Қолма-қол ақшаның бақылау шотынан көшірме», 
5-15 «Мемлекеттік мекеменің жүргізілген төлемдері бойынша күн сайынғы 
үзінді көшірме» нысандарының негізінде Нысандар альбомының 381 ныса-
ны жəне оған қосымша берілген құжаттар бойынша жинақтау ведомосінде 
жүргізіледі. Демеушілік, қайырымдылық көмектің жекелеген түрлері бойынша 
1041 «Демеушілік жəне қайырымдылық көмек ҚБШ» қосалқы шоты бойынша 
талдамалы есеп Нысандар альбомының 292-а нысанды карточкаларда (Нысан-
дар альбомының 292 нысанды кітабында) жүргізіледі. 

1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы шоты бойынша ақша қаражатының 
қозғалысы жөніндегі операцияларды есепке алу 5-33 «Ақылы қызметтердің 
ҚБШ қалдықтар туралы есеп», 5-15 «Мемлекеттік мекеменің жүргізген 
төлемдері бойынша күнделікті көшірме» нысандарының жəне оларға қосымша 
құжаттардың негізінде Нысандар альбомының 381 нысаны (3-мемориалды ор-
дер) бойынша жинақтау ведомосінде жүргізіледі.

1043 «Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ» қосалқы шоты бойынша ақша 
қаражатының қозғалысы жөніндегі операцияларды есепке алу «Мемлекеттік 
мекеменің шотынан көшірме» 5-20, 5-15 «Мемлекеттік мекеменің жүргізген 
төлемдері бойынша күнделікті көшірме» нысандары жəне оларға қосымша 
құжаттардың негізінде Нысандар альбомының 381 нысаны (3-мемориалды 
ордер) бойынша жинақтау ведомосінде жүргізіледі. 1043 «Ақшаны уақытша 
орналастыру ҚБШ» қосалқы шоты бойынша талдамалы есеп Нысандар 
альбомының 292-а нысаны бойынша карточкаларда (Нысандар альбомының 
292 нысаны бойынша кітапта) жүргізіледі.
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Шетел валютасындағы операцияны есепке алу есеп айырысу жəне 
төлемдер валютасында жүргізіледі. 1050 «Шетелдік валютадағы шот» қосалқы 
шоты бойынша ақша қаражатының қозғалысы жөніндегі операцияны есепке 
алу теңгеде, Нысандар альбомының 381 нысаны (3-мемориалды ордер) бо-
йынша жинақтау ведомосінде, ал операциялардың талдама есебі Нысандар 
альбомының 292-а нысанды карточкаларында немесе Нысандар альбомының 
292 нысанды кітабында жүргізіледі.

1061 «Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы 
шоты» қосалқы шоты байланысты гранттардың қозғалысы бойынша опера-
цияларды есепке алу Нысандар альбомының 381 нысанды (3-мемориалды ор-
дер) жинақтау ведомосінде жүргізіледі. 1061 «Гранттар бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобаның арнайы шоты» қосалқы шоты бойынша талдама есеп 
Нысандар альбомының 294-а нысанды карточкаларында жүргізіледі.

1062 «Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның 
арнайы шоты» шотының сыртқы қарыздар қаражатының қозғалысы бо-
йынша операцияларды есепке алу Нысандар альбомының 381 нысан-
ды (2-мемориалды ордер) жинақтау ведомосінде жүргізіледі. Жазбалар 
екінші деңгейдегі банктің шоты бойынша үзінді көшірменің жəне оған қоса 
берілген құжаттардың негізінде жүргізіледі. 1062 «Сыртқы қарыздар бойын-
ша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты» шоты бойынша талда-
ма есеп шығыстардың бюджеттік сыныптамасы кодтарыбойынша   Нысандар 
альбомының 294-а нысандыкарточкаларында жүргізіледі.

1071 «Аккредитивтер» қосалқы шоты бойынша талдама есеп Нысандар 
альбомының 292-а нысанды карточкаларында (Нысандар альбомының 292 ны-
санды кітабында) əрбір ашылған аккредитив бойынша жүргізіледі.

Жанар жəне жағар май материалдарына талондар (1072 «Ақша құжаттары» 
қосалқы шоты) мемлекеттік мекеме басшысының өкімі бойынша жүргізушіге 
беріледі. Талондарды қайта беру алдында алынғандарға есеп тапсырғаннан 
кейін ғана жүргізіле алады.

Еңбек кітапшаларының бланкілерінен басқа ақша құжаттарының талдама 
есебі олардың түрлері бойынша Нысандар альбомының 292-а нысанды карточ-
каларында (292 нысанды кітапта), еңбек кітапшаларының бланкілерін есепке 
алу Нысандар альбомының 449 нысанды кітабында жүргізіледі.

Мемлекеттік мекемелердің кодтарындағы қаражаттың қозғалысы бойынша 
операцияларды есепке алу жинақтау ведомосінің Нысандар альбомының 381 
нысаны бойынша (2-мемориалды ордер) жүргізіледі. Жазбалар «Шығыстар 
бойынша жиынтық есеп» 4-20 нысанды есептер жəне 5-15 «Мемлекеттік ме-
кемелер бойынша төлемдер тізілімі» нысаны мен оған қоса берілген құжаттар 
негізінде жүргізіледі. Ағымдағы қаржы жылының төлемдерін қайтару бо-
йынша жазбалар үшін 2-38 нысаны бойынша төлем тапсырмасы мен аумақтық 
қазынашылық бөлімшесі ұсынған 5-17 «Қалпына келтіру мен тасымалдар 
тізілімі» нысанының есебі негіз болып табылады. Өткен жылдардың төлемдерін 
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қайтару бойынша жазбалар үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесі ұсынған 
2-38 нысан бойынша төлем тапсырмасы, ал жергілікті бюджеттің кірісіне 
бұрынғы жылдардың дебиторлық берешегін қайтару сомасын аудару бойын-
ша аумақтық қазынашылық бөлімшесінің төлемдік тапсырмасы  негіз болып 
табылады. 

Орталықтандырылған бухгалтерияларда жоспарлы тағайындаулардың 
жəне төленген міндеттемелердің талдамалы есебі Нысандар альбомының 
294-а нысанды талдама есеп карточкаларында, бағдарламалар мен кіші 
бағдарламалар бөлінісінде жүргізіледі. Нысандар альбомының 294-а нысанды 
карточкаларындағы қорытындылар бір айға жəне жылдың басынан есептеледі.

Міндеттемелер мен төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарының 
орындалуын дербес жүзеге асыратын мемлекеттік мекемелерде жəне 
орталықтандырылған бухгалтерияларда мемлекеттік мекемелер бойынша 
міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жалпы жеке жо-
спарын жасау кезінде міндеттемелерді қабылдауға, кассалық жəне нақты 
шығыстардың талдамалы есебі бағдарламалар, кіші бағдарламалар жəне 
бюджеттік сыныптама ерекшеліктері бойынша Нысандар альбомының 294 
нысанды жоспарлы тағайындауларда жəне шығыстарды есепке алу кітабында 
жүргізіледі. Жазбалар бір күнде түскен əр құжат бойынша жүргізіледі.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 18-31б.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 40-
55 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 18-27 с. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:
1. Ақша қаражаты жəне олардың баламаларын атаңыздар.
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2. Ақша қаражаты жəне олардың баламалары есебінің қаржылық есептілік-
те ашылуы.

3. Кассадағы ақша қаражаты есебінің ерекшеліктерін атаңыздар.
4. 1020 «Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты» жүргізу тəртібін 

жіктеңіздер.
5. Аккредитивтер есебіне анықтама беріңіздер.
6. 1071 «Аккредитивтер» субшотында не есептеледі?
7. Банктегі ақша қаражаттар есебін сипаттаңыз.
8. Мемлекеттік мекеменің  шетелдік валютадағы ақша қаражаты шотына  

ақша қаражаттарының түсуі бойынша шоттар байланысын жасаңыз.
9. Шетел валютасын сатып алу кезінде қандай шоттар байланысы 

құрылады?
10. 1080, 1090 «Бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 

міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шоты 
бойынша бухгалтерлік жазбаларын тексеру.

Студенттердің іскерлік дағдыларын қалыптастыруға 
арналған тапсырмалар

1-есеп

1. Мемлекеттiк мекемеде қаржылардың қозғалысы бойынша келесi опера-
циялар пайда болды:

26 580 750 теңге бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары шоты 
есебiне түстi;    

17 800 000 теңге күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар шотынатүстi;

12 200 000 теңге сомадағы 15 дана компьютер сатып алған; 12 500 000 теңге 
əкiмшілік қызметкерге еңбекақы төлеген, 7500000 теңгеге кеңсе жабдығы 
сатып алған, 580 000 теңгеге арнайы киiм-кешек кiрістелді, 320 800 теңге 
коммуналдық төлеулерге кетті, 3 250 000 теңге сомаға салықтар жəне міндетті 
төлемдер төленді.

Тапсырма:
6090 Қаржыландыруды бюджетке қайтару  шотының дебетi бойынша 

мерзiмнiң соңында бейнеленетiн соманы анықтаңыздар.
а) 3 009 950 теңге; 
б) 2 740 000 теңге; 
в) 1 650 000 теңге; 
г) 2800 000  теңге.
Жауабы: 3 009 950= (26 580 750-12 500 000-7 500 000-320 800-3 250 000)
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2-есеп

Жоғарыда көрсетілген есеп шартына сай есептеңіздер:
Мемлекеттiк мекемеде қаржылардың қозғалысы бойынша келесi операция-

лар пайда болды:
20680 855 теңге бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 

мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары шоты 
есебiне түстi;    

8950 500 теңге күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар шотына түстi;

8700 500 теңге сомадағы 15 дана компьютер сатып алған; 13 200 300 теңге 
əкiмшілік  қызметкерге еңбекақы төлеген, 800 200 теңгеге кеңсе жабдығы 
сатып алған, 3 560 300 теңгеге арнайы киiм-кешек кiрістелді, 380 655 теңге 
коммуналдық төлеулерге кетті, 5 000 000 теңге сомаға салықтар жəне міндетті 
төлемдер төленді.

Тапсырма:
6090 Қаржыландыруды бюджетке қайтару шотының дебетi бойынша 

мерзiмнiң соңында бейнеленетiн соманы анықтаңыздар.

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Ақшалай емес баптар дегеніміз не?
А) тіркелген сома баптары;
В) ақшалай болып табылмайтын баптар; 
С) айырбасталмайтын операциялар;
Д) монетарлы баптар;
Е)  анықталған сома баптары.

2. Бюджет қаражатының пайдаланылмаған жоспарлы 
тағайындаулардың қалдықтары жойылады:

А) ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанының аяғына дейін;
В) ағымдағы қаржы жылының 15 желтоқсанының аяғына дейін;
С) ағымдағы қаржы жылының 31 қаңтарының аяғына дейін;
Д) ағымдағы қаржы жылының 31 наурызының аяғына дейін;
Е) ағымдағы қаржы жылының 15 наурызының аяғына дейін.

3. Ақша қаражатымен жəне олардың баламаларымен жасалатын опе-
рацияларды есепке алу үшін пайдаланылатын шот:

А) 1000;
В) 1100;



101

С) 1200;
Д) 1300;
Е) 1400.

4. Кассаға банктен қолма-қол қаржыны чек арқылы алу шоттар бай-
ланысын көрсетіңіз:

А) Дт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
В) Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаты
     Кт 1280  Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер;
     Кт 6010 Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер; 
С) Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаты
     Кт 1232  Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек;
Д) Дт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі
     Кт 1010 Кассадағы ақша қаражаты;
Е) Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаты 
     Кт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі.

5. Шетел валютасындағы шоттар бойынша операцияларды жасау 
жəне ресімдеу тəртібі қандай заңнама сəйкес жүзеге асырылады?

А) «Бухгалтерлік жəне қаржылық есеп беру» заңнамасына сəйкес;
В) Салық кодексіне сəйкес;
С) валюталық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес; 
Д) Бюджеттік кодекске сəйкес;
Е) Еңбек кодексіне сəйкес.

6. Активтерді жеткізгені үшін төлем бойынша өнім берушілер ал-
дында туындайтын, мемлекеттік мекемелердің міндеттемелеріне сəйкес 
ашылған аккредитивтердің сомасы қай шотта ескеріледі?

А) 1061 «Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы 
шоты»;
В) 1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулар»;
С) 1073 «Жолдағы ақша қаражаты»;
Д) 1071 «Аккредитивтер» қосалқы шотында;
Е) 1060 «Арнайы шот».
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7. Мемлекеттік мекеме тікелей əдісті қолдана отырып, қандай 
деректерді ұсына алады?

А) қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің ақшалай 
қозғалысы туралы есепте операциялық қызметтен ақшалай қаражаттары-
ның қозғалысы туралы деректерді;
В) қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің тауар қозғалысы 
туралы есепте операциялық қызметтен тауарлардың қозғалысы туралы 
деректерді;
С) қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің негізгі құралдар 
қозғалысы туралы есепте операциялық қызметтен негізгі құралдардың 
қозғалысы туралы деректерді;
Д) қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің дебиторлық бе-
решек қозғалысы туралы есепте, дебиторлық берешектің қозғалысы тура-
лы деректерді;
Е) қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің кредиторлық 
берешек қозғалысы туралы есепте, кредиторлық берешектің қозғалысы ту-
ралы деректерді.

8. «Қысқа мерзімді активтер» бөлімінде не көрініс табады?
А) мемлекеттік мекемеге тиесілі ақша қаражаты жəне олардың баламалары, 
қаржы инвестициялары, қысқа мерзімді дебиторлық берешек, қорлар жəне 
бұдан алдыңғы қысқа мерзімді активтердің кіші бөлімдерінде көрсетілмеген 
өзге активтер;
В) мемлекеттік мекемеге тиесілі ақша қаражаты жəне олардың баламалары, 
қаржы инвестициялары, қысқа мерзімді кредиторлық берешек, салықтар 
жəне кіші бөлімдерінде көрсетілмеген өзге активтер;
С) мемлекеттік мекемеге тиесілі ақша қаражаты жəне олардың баламалары, 
салықтар, капитал жəне кіші бөлімдерінде көрсетілмеген өзге активтер;
Д) қаржы инвестициялары, қысқа мерзімді кредиторлық берешек, резервтік 
капитал жəне  кіші бөлімдерінде көрсетілмеген өзге активтер;
Е) қысқа мерзімді дебиторлық берешек, ұзақ мерзімді міндеттемелер, 
қорлар жəне жарғылық капитал жəне кіші бөлімдерінде көрсетілмеген өзге 
міндеттемелер.

9. Мемлекеттік мекеменің кассасынан есеп беретін сомалар бойынша 
шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 3132 Тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілген қызметтерді 
өткізуден түсетін кірістер бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ.
В) Дт 7070 Іссапарларға арналған шығыстар 
     Кт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі;



103

С) Дт 1050 Шетелдік валютадағы шот
     Кт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
Д) Дт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі
     Кт 1020 Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты;
Е) Дт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі
      Кт 1010 Кассадағы ақша қаражаты.

10. Шетелдік  валюта сатып алу үшін ақша қаражаттарын аудару шот-
тар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1050 Шетелдік валютадағы шот
     Кт 1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер;
В) Дт 1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
С) Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаты
     Кт 1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер;
Д) Дт 7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар
     Кт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
Е) Дт 7140 Өзге операциялық шығыстар
     Кт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі.
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5-ТАҚЫРЫП 
ҚАРЖЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫ МЕН ҚАРЖЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН 

ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар:
5.1 Мемлекеттік мекемелердің қаржы инвестициялар есебі
5.2 Қаржы инвестициялары мен қаржы міндеттемелерінің талдамалы 
есебін ұйымдастыру жəне ақпаратты қаржылық есепте ашу

Осы тақырыпта қолданатын негізгі ұгымдар:
Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржы инвестициялары, активтің 

құнсыздануы, əділ құн, қаржы міндеттемелері, қаржылық құрал, қаржы активі, 
қаржы міндеттемесі, үлестік құрал. 

5.1 Мемлекеттік мекемелердің қаржы инвестициялар есебі

Мемлекеттік мекемелердің қаржы инвестициялары деп мемлекеттік 
мекемелердің банктік депозиттерге бағалы қағаздарға мемлекеттік пайыздық 
облигацияларға жəне жергілілікті қарыздарға квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің  жарғылық капиталын толтыруға бюджет қаражатын салу.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржы инвестициялары – 
мемлекеттік кəсіпорындарға, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге, 
акционерлік қоғамдарға, оның ішінде қатысушысы немесе акционері мемле-
кет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, 
ұлттық компанияларға, сондай-ақ мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес олармен аффили-
ирленген болып табылатын еншілес, тəуелсіз жəне өзге де заңды тұлғаларға 
бюджет қаражатын салу.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне салынған инвестициялардың со-
маларын қалпына келтіру мынадай екі тəсілді: негізгі жəне баламалы тəсілдерін 
қолдана отырып жүргізіледі. Қолданылатын тəсіл 2013 жыл үшін қаржылық 
есептіліктің түсіндірме жазбасында негізделуге жатады.

Негізгі тəсіл
Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бастапқыда квазимемлекеттік 

сектор субъектілеріне салынған инвестицияларды есептеу əдісі бойынша 
дайындалған 2013 жылғы қаржылық есептілікте квазимемлекеттік сектор 
субъектісінің құрылған сəтінен бастап жарғылық капиталдарын қалыптастыру 
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жəне толықтыруға Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешімдеріне сəйкес 
жүргізілген мөлшерде таниды.

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталда-
рын қалыптастыру жəне толықтыруға салынған инвестициялар Есеп                                         
саясатына сəйкес өзіндік (нақты жүргізілген шығын) құнымен бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшілері теңгерімінде активтер құрамында танылуға жа-
тады.

Инвестициялардың сомасы квазимемлекеттік сектор субъектісінің теңге-
рім деректермен салыстырылады. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 
салынған инвестициялардың сомасын растау үшін Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасына сəйкес міндетті түрде аудиттеуге жататын қаржылық 
есептілік деректері аудиттелген қаржылық есептілік деректерімен салыстыры-
лады.

Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері квазимемлекеттік сектор 
субъектілеріне салынған инвестициялардың қалпына келтірілген сомасын 2013 
жылғы қаржылық есептілікте көрсету үшін 2013 жылы 2120 «Ұзақ мерзімді 
қаржы инвестициялары» шоты бойынша мынадай корреспонденциямен: 2120 
«Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары»  шотының дебеті мен 5220 «Өткен 
жылдардың қаржылық нəтижесі» шотының кредитін таниды.

2014 жылдың 1 қаңтарындағы бухгалтерлік теңгерімде квазимемлекеттік 
сектор субъектілеріне салынған инвестициялардың сомасы 2120 «Ұзақ 
мерзімді қаржы инвестициялары» шоты бойынша квазимемлекеттік сектор 
субъектілеріне салынған инвестициялардың жəне Бухгалтерлік есепті жүргізу 
қағидаларына, Есеп саясатына жəне Шоттар жоспарына сəйкес 2013 жылғы 
инвестициялардың қозғалысы бойынша барлық операциялардың қалпына 
келтірілген сомасын ескере отырып көрсетіледі.

Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі квазимемлекеттік сектор 
субъектілеріне салынған инвестициялардың сомасын қалпына келтіруді 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулыларының, мемлекеттік мүлікке 
билік ету жөніндегі уəкілетті органның бұйрықтарының, жергілікті атқарушы 
органдардың шешімдерінің негізінде жүргізеді жəне тиісті бастапқы 
құжаттармен (активтерді беру, жарғылық капиталды қалыптастыру жəне 
толықтыруға ақшалай қаражат аудару жөніндегі жəне басқа құжаттармен) рас-
тайды. 

Баламалы тəсіл
Квазимемлекеттік сектор субъектісінің құрылған сəтінен бастап бастапқы 

құжаттар бойынша деректерді қалпына келтіруді жүзеге асыру іс жүзінде 
мүмкін болған кезде инвестициялардың бастапқы сомасы квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің 2012 жылғы квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
басшысы мен бас бухгалтері қол қойған, мөрімен расталған қаржылық есептілік 
деректері негізінде қалпына келтірілуі мүмкін. Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қаржылық есептіліктері міндетті түрде аудиттеуге жата-
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тын Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне салынған инвестициялардың со-
масын растау үшін олар аудиттелген қаржылық есептілік деректерімен салыс-
тырылады.

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес республикалық заңды тұлғалардың қаржылық есептілігін Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес тиісті саланың уəкілетті органы 
бекіткен болуы тиіс. 

Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі 2013 жылғы қаржылық есептілікте 
көрсету үшін квазимемлекеттік сектор субъектісінің жарғылық капиталында-
ғы инвестиция көлемін  былайша анықтайды: 

- 2013 жылы квазимемлекеттік сектор субъектілеріне салынған 
инвестициялардың қалпына келтірілген сомасы квазимемлекеттік сектор 
субъектісінің 2013 жылғы 1 қаңтардағы бухгалтерлік теңгерім деректері бо-
йынша оның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне тең сомада анықталады 
жəне мынадай жазба жүргізіледі: 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестицияла-
ры»  шотының дебеті 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» шотының 
кредиті;

- 2014 жылдың 1 қаңтарындағы бухгалтерлік теңгерімдегі инвестиция со-
масы квазимемлекеттік сектор субъектілеріне салынған инвестициялардың 
жəне Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларына, Есеп саясатына жəне Шоттар 
жоспарына сəйкес 2013 жылғы инвестициялардың қозғалысы бойынша барлық 
операциялардың қалпына келтірілген сомасын ескере отырып көрсетіледі.

Қаржы инвестициялары бойынша операцияларды есепке алу үшін мына-
дай шоттар арналған:

Қаржы инвестициялары мен қаржы міндеттемелері келесі бухгалтерлік 
шоттарда көрніс табады:

1110 «Қысқа мерзімді берілген қарыздар»;
1120 «Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары»;
1130 «Қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арнал-

ған резерв»;
2110 «Ұзақ мерзімді берілген қарыздар»;
2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары»;
2130 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған 

резерв»;
Қаржы міндеттемелерімен жасалатын операцияларды есепке
алу үшін мынадай шоттар арналған:
3010 «Қысқа мерзімді алынған қарыздар»;
3020 «Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер»;
4010 «Ұзақ мерзімді алынған қарыздар»;
4020 «Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер»;
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5.1-сызба
Қаржылық инвестиция жəне қаржылық міндеттемелер есебі
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Мемлекеттік мекеме мынадай əдістерді пайдалана отырып, қаржы 
инвестицияларының мынадай есебін жүзеге асырады:

квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржы инвестициялары:
• өзіндік құн бойынша;
• үлестік қатысу;
• өзге қаржы инвестициялары:
• əділ құн бойынша; 
• амортизацияланған құн бойынша алғаш  таныған  кезде  қаржы  ин-

вестициялары  мəміленің  бағасы болып табылатын əділ құн бойынша 
бағаланады [5.1-сызба].

Қаржы нəтижесіне мойындау арқылы əділ құн бойынша ескерілмейтін 
қаржы инвестициялары алғаш танығанда оларды сатып алған құн бойынша 
көрсетіледі, оған оларды сатып алуға немесе шығаруға тікелей байланысты 
мəміле бойынша шығындар қосылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде квазимемлекеттік 
сектор субъектілерін құруға немесе жарғылық капиталын толықтыруға 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне бөлінген ақша қаражатын аударған 
кезде бюджеттік бағдарламалар əкімшісі  2120 «Ұзақ мерзімді қаржы ин-
вестициялары» шотының дебеті жəне 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шотының тиісті қосалқы шоттарының кредиті бойынша жазба жүргізеді 
[5.1-кесте].

5.1-кесте 
Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары бойынша шоттар

байланысы
№ Операция мазмұны Дт Кт

1 Қысқа мерзімді 
қаржы 
инвестицияларын 
сатып алу

1120 Қысқа 
мерзімді қаржы 
инвестициялары

1081, 1091 Республикалық  
(Жергілікті) бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына 
сəйкес міндеттемелерін 
қабылдауға арналған жоспарлы
тағайындаулары
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2 Сатып алу жəне 
номиналды 
бағасының 
айырмасының 
есептен шығарылуы: 
шығын (сатып алу 
жəне номиналды 
бағасының 
айырмасы)

5210 Есепті 
жылдың қаржылық 
нəтижесі

1120 Қысқа мерзімді қаржы 
инвестициялары

3 Сатып алу жəне 
номиналды 
бағасының 
айырмасының 
есепке алынуы: 
пайда (номиналды 
бағасы мен сатып 
алу бағасының 
айырмасы)

1120 Қысқа 
мерзімді қаржы 
инвестициялары

5210 Есепті жылдың қаржылық 
нəтижесі

5.2-кесте
Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары бойынша шоттар байланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Бюджеттік 

бағдарламалар 
əкімшісінің ұзақ 
мерзімді қаржы 
инвестицияларын сатып 
алуы

2120 Ұзақ 
мерзімді қаржы 
инвестициялары

1080.1090 Республикалық  
(Жергілікті) бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша 
жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

2 Квазимемлекеттік 
сектордың 
субъектілерінің 
жарғылық қорын 
толтыру 

2120 Ұзақ 
мерзімді қаржы 
инвестициялары

1080.1090 Республикалық  
(Жергілікті) бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша 
жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
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Өзіндік құн бойынша есепке алу əдісі өздігінен инвестициялар өзіндік құн 
бойынша танылатын инвестицияларды есепке алу əдісін білдіреді. Бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі ол (инвестор ретінде) инвестициялау күнінен бастап 
туындайтын, инвестициялар объектісінің жиналған таза табысынан бөлу ала-
тын дəрежеде инвестициялардан алынатын кірісті таниды [5.2-сызба].

5.2-сызба
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Үлестік құралдар бойынша дивидендтер жəне мемлекеттік кəсіпорындар-
дың таза табысы бір бөлігінің аударымдары төлемді алуға құқық белгіленгенде 
активтерді басқарудан түсетін кірістер есебіне жатады жəне бюджет кірістері 
болып табылады.

Үлестік құнды қағаздарға дивидендтер сатып алғанға дейінгі таза кірістен 
жарияланса, олар бағалы қағаздардың алғашқы құнынан шегеріледі. Сатып 
алғаннан кейін таза кірістен жарияланған ақшалай дивидендтердің бір бөлігі 
дивидендті кірістер ретінде танылады, сондай-ақ активтерді басқарудан 
түсетінкірістеріне есебінен жатқызылады жəне бюджет кірістері болып табы-
лады.
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Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі дивидендтер мен инвестиция 
нысандарының таза кірісі бір бөлігінің төлемдерін есептеуді мынадай жазба-
мен көрсетеді: 1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» шотының 
дебеті жəне 6210 Сыйақылар бойынша кірістер шотының кредиті, бір мезгілде: 
7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» дебеті жəне 3133 «Өзге 
операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» қосалқы шотының кредиті [5.3-кесте].

5.3-кесте 
Қаржылық салымдар бойынша шоттар байланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Қаржылық салымдар 

бойынша кірістерді 
есепке алу

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

6210 Сыйақылар бойынша 
кірістер

2 Бюджетке тиесілі 
кірістер сомасына бір 
уақытта екінші жазу 
беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3 Активтердің əділ 
құнының көбеюі 
бойынша кірістерді 
есепке алу

1120 Қысқа 
мерзімді қаржы 
инвестициялары 
(əділ құны бойынша 
есептелетін)
2120 Ұзақ 
мерзімді қаржы 
инвестициялары 

6310 Əділ құнның 
өзгеруінен түсетін 
кірістер

Үлестік қатысу əдісі квазимемлекеттік сектор субъектілеріне инвестиция-
ларды есепке алу əдісі, оған сəйкес инвестициялар алғашқыда іс жүзіндегі 
шығындар бойынша ескеріледі, содан кейін инвестициялардың баланстық 
құны сатып алу күнінен кейін инвестициялар нысанының пайдасында немесе 
шығынында инвестордың үлесін тануды көрсете отырып ұлғайтылады немсе 
азайтылады. Инвестициялар объектісінің пайдасында немесе шығынындағы 
инвестор үлесі инвестордың ағымдағы жылғы қаржы нəтижесінде танылады.

Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері инвестициялар нысанының пайда-
сында (шығынында) қатысу үлесін мынадай жазбалармен көрсетеді:

 – пайда үлесі: 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» шотының 
дебеті жəне 6220 «Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер» шотының 
кредиті бойынша, 
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 – шығындар үлесі: 7320 «Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар» 
шотының дебеті жəне 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» шотының 
кредиті бойынша. 

Егер инвестицияны санының шығындарындағы инвестордың үлесі 
инвестициялардың баланстық құнына тең болса немесе асса, онда инвестор 
есептілікке өзінің болашақ шығындарының үлесін қосуды тоқтатады. 

Егер нəтижесінде инвестициялар нысаны өз есептерінде пайда көрсетсе, 
инвестор өз пайдасын көрсетуді танылмаған шығындар үлесіне тең болғаннан 
кейін ғана қалпына келтіреді. 

Инвестиция нысанынан алынған  кірісті көрсету мынадай жазбамен жүзеге 
асырылады:

1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар»  шотының дебеті жəне 
2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» шотының кредиті. 

Əділ құн бойынша қаржы инвестицияларын есепке алу кезінде белсенді 
нарықтағы олардың нарықтық белгіленген бағасы қаржы инвестицияларының 
əділ құны болып табылады.  Мысалы, төмендегідей шоттар байланысы 
құрылады: [5.4-кесте].

5.4-кесте
Əділ құн бойынша қаржы инвестицияларын есепке алу

Операция мазмұны Дт Кт
Қаржылық 
инвестициялардың 
əділ құнының өзгеруі

7410 Əділ құнының 
өзгеруі бойынша 
шығыстар

1120 Қысқа мерзімді қаржы 
инвестициялары

1120 Қысқа мерзімді 
қаржы инвестициялары

6310 Əділ құнның өзгеруінен 
түсетін кірістер

Сауда үлестік бағалы  қағаздардың  əділ  бағасының  өзгеруінен болатын 
нəтиже былайша көрсетіледі:

 – əділ құнның өзгеруінен кіріс: 1120 «Қысқа мерзімді қаржы инвестиция-
лары»  шотының дебеті жəне 6310 «Əділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер» 
шотының кредиті;

 – əділ құнның өзгеруінен шығыс: 7410 «Əділ құнының өзгеруі бойынша 
шығыстар» шотының дебеті жəне 1120 «Қысқа мерзімді қаржы инвестицияла-
ры» шотының кредиті.

Сату үшін қолда бар үлестік бағалы қағаздардың əділ бағасының артуы 
тікелей таза активтердің/капиталдың құрамында танылады: 1120 «Қысқа 
мерзімді қаржы инвестициялары» шотының дебеті жəне 5113 «Қаржылық ин-
вестицияларын қайта бағалауға арналған резерв» қосалқы шотының кредиті.
Жыл аяғындағы жағдай бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшісі қаржы 
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инвестициясының құнсыздануына тест өткізеді. Құнсыздану фактісі болған 
кезде мынадай жазба жүзеге асырылады: 7440 «Активтердің құнсыздануынан 
түсетін шығыстар» шотының дебеті жəне 1130 «Қысқа мерзімді қаржы 
инвестицияларының құнсыздануына арналған резерв» шотының кредиті.
[5.5-кесте].

5.5-кесте
Активтердің құнсыздануының шоттар байланысы

Операция мазмұны Дт Кт
Қаржылық 
инвестициялардың 
құнсыздануы

7440 Активтердің 
құнсыздануынан түсетін 
шығыстар

1130 Қысқа мерзімдіқаржы 
инвестицияларының 
құнсыздануына арналған 
резерв

Сату үшін қолда бар үлестік құнды қағаздардың құнсыздануынан болатын 
шығындар кезеңдегі қаржы нəтижесінің құрамында тиісті соманы көрсете оты-
рып қалпына келтіріле алмайды. Оның құнсыздануынан шығынды танығаннан 
кейін туындаған əділ құнның кез келген артуы тікелей таза активтердің/
капиталдың құрамында танылады: 1120 «Қысқа мерзімді қаржы инвестицияла-
ры» шотының дебеті жəне 5113 «Қаржылық инвестицияларын қайта бағалауға 
арналған резерв» қосалқы шотының кредиті.

Пайыздың тиімді ставкасы əдісін қолдана отырып амортизация құны бо-
йынша қаржы инвестицияларын есепке алу кезінде қаржы активінің немесе 
қаржы міндеттемесінің амортизацияланған құны пайыздың тиімді ставка-
сы əдісін қолдана отырып негізгі сома төлемін шегере отырып, жинақталған 
амортизацияны  қосып  немесе  шегеріп, бастапқы  құн  мен өтеу сəтіндегі 
құнарасындағы айырманы, құнсыздануға ішінара есептен шығаруды шегеріп 
(тікелей немесе резервтік шотты пайдалана отырып жүзеге асырылатын) 
қаржы активі немесе қаржы міндеттемесі бастапқы тану кезінде бағаланатын 
құн болып табылады. 

Өтеуге дейін ұсталатын, амортизациялық құн бойынша ескерілетін бағалы 
қағаздардың құнсыздануының объективті белгілері болған кезде активтің 
баланстық құны тікелей немесе бағалау резервінің есептеу жолымен азаяды. 
Бұл ретте шығын сомасы есепті жылдың қаржы нəтижесінде танылады.

Бағалау  резервінің  есептеуін  қолдана отырып, өтеуге дейін ұсталатын 
бағалы қағаздардың құнсыздануы мынадай жазбамен көрсетіледі: 7440 
«Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар» шотының дебеті жəне 1130 
«Қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резерв» 
шотының кредиті.

Егер  келесі  кезеңде  құнсызданудан  шығыс  көлемі  қысқарса, бұл 
қысқартуды құнсыздану мойындалғаннан кейін болған оқиғамен объективті 
байланыстыруға болады (мысалы, дебитордың кредитке қабілеттігі рейтингі-
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сінің өсуімен), құнсызданудан бұрын танылған шығынды не тікелей, не бағалау 
резерві есебін түзету жолымен қалпына келтірген жөн. Мұндай реверсивті 
жазба қаржы активінің баланстық құны оның құнсыздануды қалпына келтіру 
күнінде құнсыздану мойындалмауға есептелген амортизациялық құнына      
асуына əкелмеу керек. Реверсивті жазбасомасы пайданың немесе шығынның 
құрамындатанылуы тиіс.

Есепті жылдың аяғында өткізілген түгендеу нəтижесі бойынша мемлекеттік 
мекеме басшысының бұйрығына сəйкес құрылған түгендеу комиссиясының, 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен келісілген  актісі негізінде есепте 
қаржы инвестицияларының құнсыздану фактісі тіркеледі. Түгендеу актісінде 
құнсыздану себептері (құнсызданудың объективті белгілерінің болуы) 
көрсетілуі тиіс. 

Активті алғаш танығаннан кейін орын алған бір немесе бірнеше оқиғалар 
нəтижесінде құнсызданудың объективті белгілері болса, қаржы активі 
құнсызданады. Құнсыздануды тудырған бірлі-жарым оқиғаны құнсызданудың 
себебі деп айтуға болмайды, өйткені бірнеше оқиғаның құрамдастырылған 
нəтижесі құнсызданудың себебі болып табылады.

Қаржы инвестицияларының құнсыздануының объективті белгілеріне 
инвесторға белгілі:

 – инвестиция нысаны тап болатын елеулі қаржы қиындықтары;
 – инвестиция нысанының банкротталу ықтималдығы немесе қаржылық 

қайта ұйымдастырылуы; қаржылық қиындықтар себебі бойынша активтің осы 
түріне белсенді нарықтың жоғалуы туралы жəне басқа ақпарат жатады.

Өзіндік құн бойынша ескерілетін қаржы инвестициясының құнсыздануы-
нан шығындардың объективті белгілері болған кезде, шығын шамасы ағымдағы 
нарық ставкасының пайызын қолдана отырып есептелген жəне осыған 
ұқсас қаржы инвестициялары үшін белгіленген қаржы инвестициясының 
баланстық құны мен ақша қаражатының ұйғарылатын болашақ ағындарының 
дисконтталған құны арасындағы айырма ретінде анықталады. Құнсызданудан   
мұндай шығындар кері айдауға (қалпына келтіруге) жатпайды.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің қаржы инвестициялары құнсыздануға қарастырылмайды.

Бастапқы тану кезінде берілген қарыздар əділ құн бойынша жəне осы 
келісіммен тікелей байланысты шығыстар бойынша танылады.

Берілген қарыздардың əділ құны нарықтық пайыз ставкасымен 
дисконтталған («Дисконттау қағидаттары» бөлімі) болашақта күтілетін ақша 
ағындарының келтірілген (дисконтталған) құны ретінде бағаланады. Мəміле 
бойынша шығындар тек қарыз берумен тікелей байланысты шығындарды 
білдіреді, яғни егер тиісті қарыз берілмегенде шегерілетін қосымша шығындар.

Қарызды беру 1110 «Қысқа мерзімді берілген қарыздар», 2120 «Ұзақ 
мерзімді қаржы инвестициялары» шотының дебеті жəне 1080 Республикалық, 
(1090 Жергілікті) бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
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міндеттемелері бойыша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттеме-
лерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары тиісті қосалқы шоты-
ның кредиті бойынша жазбамен көрсетіледі [5.6-кесте].

Берілген қарыздар бойынша сыйақы есептеу 1250 «Алынуға тиісті қысқа 
мерзімді сыйақылар» шотының дебеті жəне 6210 «Сыйақылар бойынша 
кірістер» шотының кредиті бойынша көрсетіледі жəне бір мезгілде: 7120 
«Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 3133 
«Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотының кредиті. 

Қарыз алушы бюджетке сыйақы төлеген кезде бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі мынадай жазбаны жүзеге асырады: 3133 «Өзге операциялар бойынша 
бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
дебеті жəне 1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» шотының 
кредиті. 

1120 «Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары», 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы 
инвестициялары» шотының дебеті жəне 5210 «Есепті жылдың қаржылық 
нəтижесі» шотының кредиті, 5210 «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» 
шотының кредиті жəне 1110 «Қысқа мерзімді берілген қарыздар», 2110 «Ұзақ 
мерзімді берілген қарыздар» шотының кредиті

5.6-кесте
Қысқа мерзімді ұсынылған қарыздар

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Бюджеттік 

бағдарламалар 
əкімшісінің  қарыздар 
беруі 

1110 Қысқа мерзімді 
берілген қарыздар, 
2120 Ұзақ мерзімді 
қаржы инвестициялары

1080 Республикалық  
(1090 Жергілікті) 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша 
жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

2 Берілген қарыздар 
бойынша сыйақылар 
есептеу

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

6210 Сыйақылар 
бойынша кірістер

Бюджетке тиесілі 
сыйақылар сомасына 
бір уақытта екінші 
жазу беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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5.6-кестенің жалғасы
3 Бюджетке сыйақылар 

бойынша кірістердің 
түсуі

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

4 Қарыздың негізгі 
сомасының 
қайтарылуы

1080.1090 
Республикалық  
(Жергілікті) бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері 
бойынша жеке 
қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

1110 Қысқа мерзімді 
берілген қарыздар

Бастапқы танылған соң берілген қарыздар амортизацияланған құны бо-
йынша, тиімді пайыздық ставка əдісін қолдана отырып есепке алынады (осы 
кітаптың «Дисконттау қағидаттары» бөлімі). Тиімді пайыздық ставка қарыз 
беру сəтінде есептеледі жəне бюджет кірісі болып табылатын сыйақыларды 
есепке алуға əр кезең үшін  оның алғашқы баланстық құнына қолданылады. 

Өтеудің тұрақты мерзімі жоқ жəне нарықтық ставкаларға негізделген не 
ауыспалы, не тұрақты пайыз ставкасын қарастыратын берілген қарыздарды 
нақты құн бойынша бағалаған жөн.

Берілген қарыздар бойынша негізгі қарыз сомасын өтеу 3133 «Өзге опера-
циялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
қосалқы шотының дебеті жəне 1110 «Қысқа мерзімді берілген қарыздар», 2110 
«Ұзақ мерзімді берілген қарыздар» шотының кредиті бойынша көрсетіледі. 

Егер тиісті  соманы төлеу, тіпті  кейінге қалдырылса да, сыйақылар бойын-
ша кірістер өздері туындаған кезеңде танылады. 

Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі əрбір есепті күндегі  жағдай бойын-
ша берілген қарыздардың құнсыздануының объективті белгілерінің болуын 
бағалайды.

Қарыздардың құнсыздануының объективті белгілері болған кезде шығын 
шамасы активтің баланстық құны мен осы берілген қарыздың пайызының 
тиімді ставкасына (яғни, алғаш танылған кезде есептелген пайыздың ставка-
сы) шығыс бойынша есептелген ақшалай қаражаттың (əлі шегілмеген болашақ 
кредиттік шығындарды есептемегенде) болашақ күтілетін ағымдарының 
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дисконтталған құны арасындағы айырма ретінде анықталады. Берілген 
қарыздардың құнсыздануы мынадай жазбамен көрсетіледі: 7440 «Активтердің 
құнсыздануынан түсетін шығыстар» шотының дебеті жəне 1130 «Қысқа 
мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резерв» жəне 
2130 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған ре-
зерв» шотының кредиті [5.7-кесте].

5.7-кесте
Қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резерв бойынша 

шоттар байланысы
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Ұзақмерзімді қаржы 

инвестицияларының 
құнсыздануы

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

1130, (2130) Қысқа, 
(Ұзақ) мерзімді қаржы 
инвестицияларының 
құнсыздануына арналған 
резерв

Қаржылық есептілікте берілген қарыздарды тануды тоқтату мынадай:
 – қарыз алушы міндеттемелерді толық орындаған;
 – қарыз үмітсіз деп танылған (Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сəйкес) сəтте жүзеге асырылады.
Қаржы міндеттемелерін бастапқы тану кезінде мəміленің бағасы болып та-

былатын əділ құн бойынша бағаланады.  Қаржылық нəтижеге мойындау арқылы 
əділ құн бойынша ескерілмейтін қаржы міндеттемелері алғаш танылған кезде 
оларды сатып алумен немесе шығарумен тікелей байланысты мəміле бойынша 
шығыстарды қосқанда əділ баға бойынша көрсетіледі.

Алынған қарыздардың əділ құны пайыздың нарықтық ставкасы бойын-
ша дисконтталған ақша қаражатының болашақта күтілетін ағындарының 
дисконтталған құны ретінде есептеледі.

Бастапқы тану кезінде туындайтын құралдың нақты құны мен əділ құны 
арасындағы кез келген айырмашылық, егер ол актив немесе міндеттеме ретінде 
танылуға жатпаса, қаржы нəтижесіне танылады.

Мемлекеттік мекеме бастапқы танығаннан кейін қаржылық міндеттемелер 
қаржылық нəтижеге əділ құн бойынша ескерілген қаржы міндеттемелерін 
есептемегенде тиімді пайыздық ставка əдісін қолдану арқылы амортизациялық 
құн бойынша бағаланады.

Қаржылық құралға немесе оның қаржы міндеттемесі ретінде жіктелген 
құрауышқа қатысты пайыздар, дивидендтер, шығындар жəне пайдалар 
қаржылық нəтиже есебінде түсімдер немесе шығындар ретінде көрсетіледі. 

Танудың тоқтатылуы бұрын танылған қаржылық міндеттеменің мемлекеттік 
мекеменің есебінен шығарылуын білдіреді. Мемлекеттік мекеме қаржылық 
міндеттемені (немесе қаржылық міндеттеменің бір бөлігін) ол өтелгенде, 
яғни шартта көрсетілген міндеттеме орындалғанда, жойылғанда немесе оның 
мерзімі аяқталғанда есептен шығарады.  
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Алынған қарыздар мынадай жазбамен көрсетіледі: Шоттар жоспары ақша 
қаражатының тиісті қосалқы шотының дебеті жəне 3010 «Қысқа мерзімді 
алынған қарыздар», 4010 «Ұзақ мерзімді алынған қарыздар» шотының кредиті.

Мемлекеттік мекеме алынған қарыздар бойынша сыйақыны есептеуді 7310 
«Сыйақылар бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 3250 «Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді сыйақылар» шотының кредиті бойынша көрсетеді.

 Сыйақы төлеу кезінде мынадай жазба жүзеге асырылады: 3250 «Төленуге 
тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» шотының дебеті жəне Шоттар жоспары 
ақша қаражатының шоты тиісті қосалқы шотының кредиті.

Алынған қарыздар бойынша негізгі борыш сомасын өтеу 3010 «Қысқа 
мерзімді алынған қарыздар», 4010 «Ұзақ мерзімді алынған қарыздар» шотының 
дебеті жəне Шоттар жоспарының «Ақша қаражаты жəне олардың баламалары» 
кіші бөлімінің шоты қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі.  Нақты 
құн (берілген ақша қаражатының сомасы) мен нарықтық пайыздық ставка 
бойынша дисконтталған құн (құралдың əділ құны) арасындағы кез келген 
айырмашылық, егер ол оны актив немесе міндеттемеретінде тану талаптарына 
жауап бермесе, қаржылық нəтиже ретінде танылады.

5.2 Қаржы инвестициялары мен қаржы міндеттемелерінің талда-
малы есебін ұйымдастыру жəне ақпаратты қаржылық есепте ашу

Қаржылық есептілікке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылуы тиіс.
«Қысқа жəне ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» деген бап бойынша 

(1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 011, 110-жолдары) Бухгалтерлік баланс 
активінің  011 «Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары» (1110, 1120, 1130) 
жолы бойынша қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына 
арналған резервті шегергенде, берілген қысқа мерзімді қарыздар мен қаржы 
инвестицияларының сомасы көрсетіледі [5.8-кесте].

5.8-кесте
Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары (1 «Бухгалтерлік баланс» 

нысанының   011-жолы)

Көрсеткіштер
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Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің 
басындағы сальдо 010
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5.8-кестенің жалғасы
Сатып алу құны бойынша түсімдер 011
Сатып алу құны бойынша шығулар 012
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің 
аяғындағы сальдо 013

Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға 
арналған резерв сальдосы 020 х х х

Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған 
резерв есептелген 021 х х х

Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған 
резерв есептен шығарылған 022 х х х

Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға 
арналған резерв сальдосы 023 х х х

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің 
басындағы сальдо 030

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің 
аяғындағы сальдо 031

110  «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» (2100, 2110, 2120, 2130) жолы 
бойынша ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған 
резервті шегергенде ұзақ мерзімді қарыздар мен қаржы инвестициялары 
көрсетіледі:түсіндірме жазбаның 17 жəне 18-кестелеріне сəйкес есепті кезеңнің 
басында жəне аяғында өзгерістерді ұсыну («Түсіндірме жазба» 4-саны) [5.9-ке-
сте].

5.9-кесте
Ұзақ мерзімді  қаржы инвестициялары (1 «Бухгалтерлік баланс»)

нысанының  110-жолы

Көрсеткіштер
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Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің 
басындағы сальдо

010

Сатып алу құны бойынша түсімдер 011
Сатып алу құны бойынша шығулар 012
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5.9-кестенің жалғасы
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің 
аяғындағы  сальдо

013

Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға 
арналған резерв сальдосы

020 х х х

Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған резерв 
есептелген

021 х х х

Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған резерв 
есептен шығарылған

022 х х х

Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға арналған 
резерв сальдосы

023 х х х

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің 
басындағы сальдо

030

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің 
аяғындағы сальдо

031

Қаржы инвестициялары мен қаржы міндеттемелерінің талдамалы есебі 
Нысандар альбомының 292-а нысанды карточкаларында жəне Нысан-
дар альбомының 292 нысанды кітабында əрбір түрі бойынша есепке алу 
тіркелімдерінде жүргізіледі.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік  мекемелер-
де бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 
2010 жыл №393. 32-38б.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелер-
де бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 56-
64 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 38-36с. 
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Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Қаржылық құрал  дегеніміз не жəне олар қанша түрге бөлінеді?
2. Қаржы активін қалай түсінесіз?
3. Қаржы міндеттемесі дегеніміз не?
4. Үлестік құралдар  шартын атаңыздар.
5. Қаржылық құралдар қалай бағаланады? 
6. Мемлекеттік мекемелердің қаржы инвестициялар есебі қалай жүргізіледі?
7. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржы инвестициялары 

дегеніміз не?
8. Қаржы инвестициялары бойынша операцияларды есепке алу үшін қандай 

шоттар арналған?
9. Қаржы инвестицияларының талдамалы есебін ұйымдастыруды 

жіктеңіздер.
10. Қаржы міндеттемелерінің  ақпараттық қаржылық есепте ашу қалай 

жүргізіледі?

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп

ҚР Үкіметінің шешімі негізінде бюджеттік бағдарлама əкімшілігі 03.01.2012 
жылы  «Бек» АҚ 26%-бен құны 5240000теңге тұратын акция сатып алды. «Бек» 
АҚ 2012 жылға 1500000 теңгеге пайда алды. 15-қаңтар 2013 жылы «Бек» АҚ 
400000 теңге көлемінде дивиденттер төлемі жайлы жариялады. Бюджеттік 
бағдарлама əкімшілігіне 2013 жылы 2 ақпанда  дивиденттер сомасы келіп түсті. 

Тапсырма: Бюджеттік бағдарлама əкімшілігі есебінде қандай көрініс таба-
ды:

Есептің шешімі:
Бюджеттік бағдарлама əкімшілігі есебінде келесі жағдайлар орын алады:
1. 03.01.2012 жылы  квазимемлекеттік сектор субъектілерін қаржыландыру:
Дебет 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» – 5240000 теңге
Кредит 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 

мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» – 5240000 
теңге

2. 2013 жылы 15 қаңтар  жарияланған дивиденттер құны:
Дебет 1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» – 10400 теңге 

(400000*26%\100%)
Кредит 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» – 10400 теңге
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Біруақытта бюджетке аударылған дивиденттер бойынша қарыздар 
сомасының екінші жазбасы жазылады:

Дебет 7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» – 10400 теңге
Кредит 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек» – 10400 теңге
3. 02.02.2013 жылы бюджеттік бағдарлама əкімшілігі дивиденттерді алу 

кезінде:
Дебет 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек» – 10400 теңге
Кредит 1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» – 10400 теңге
4. «Бек» АҚ түскен таза пайданың алуда бюджеттік бағдарлама əкімшілігі 

келесі жазбаны көрсетеді:
Дебет 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» – 39000 

(1500000*26%\100%\) теңге
Кредит 6220 «Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер» – 39000 

теңге

2-есеп

ҚР Үкіметінің шешімі негізінде бюджеттік бағдарлама əкімшілігі 04.01.2012 
жылы  «Əлем» АҚ 24%-бен құны 4440000 теңге тұратын акция сатып алды. 
«Бек» АҚ 2012 жылға 1200000 теңгеге пайда алды.  15 қаңтар  2013 жылы 
«Бек» АҚ 300000 теңге көлемінде дивиденттер төлемі жайлы жариялады. 
Бюджеттік бағдарлама əкімшілігіне 2013 жылы 2 ақпанда  дивиденттер сомасы 
келіп түсті. 

Тапсырма: Бюджеттік бағдарлама əкімшілігі есебінде қандай көрініс таба-
ды?

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Қаржылық құрал – бұл:
А) Ақша қаражатын басқа субъектіге төлеу туралы міндеттеме;
В) Шарт негізінде бір мекемеде  қаржы активі мен екінші мекемеде қаржы 
міндеттемесі немесе үлестік құралдың пайда болуы;
С) Кез келген ақша міндеттемесі;
Д) Үлестік құралдар;
Е) Ақша қаражат ағыны.

2. Төменде аталғандардың қайсысы қаржы активтеріне жатпайды?
А) ақша қаражаттарын немесе басқа қаржы активін шарт негізіндегі талап 
ету құқығы;
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В) Ақша қаражатын немесе кез келген басқа қаржы активін басқа субъектіге 
төлеу туралы; 
С) Анағұрлым əлеуетті қолайсыз болып табылатын жағдайда басқа 
субъектімен қаржы құралдарымен алмасу туралы шарт негізіндегі құқық;
Д) Басқа кəсіпорындардың үлестік құралдары;
Е) Ақша қаражаттары.

3. Мемлекеттік мекемелердің банктік депозиттерге бағалы қағаздарға 
мемлекеттік пайыздық облигацияларға жəне жергілікті қарыздарға 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің  жарғылық капиталын 
толтыруға бюджет қаражатын салу:

А) Мемлекеттік мекемелердің материалдық емес активтері;
В) Мемлекеттік мекемелердің ақша қаражаттары;
С) Мемлекеттік мекемелердің қаржы инвестициялары;
Д) Мемлекеттік мекемелердің негізгі құралдары;
Е) Мемлекеттік мекемелердің қорлары.

4. Алғаш  таныған  кезде  қаржы  инвестициялары  мəміленің  бағасы 
болып табылатын  қандай құнмен бағаланады?

А) Əділ құн;
В) Баланстық құн;
С) Амортизациялық құн;
Д) Жою құны;
Е) Сату құны.

5. Қысқа мерзімді қаржы инвестицияларын сатып алу кезінде қандай 
шоттар байланысы құрылады?

А) Дт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі
     Кт 1120 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары;
В) Дт 1120 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
  Кт 1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
С) Дт 1120 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі;
Д) Дт 1250 Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 6210 Сыйақылар бойынша кірістер;
Е) Дт 7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар
     Кт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек.
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6. Қаржылық есептілікте берілген қарыздарды тануды тоқтату қандай 
жағдайда орын алады?

А) Қарыз алушы міндеттемелерді  орындағанда;
В) Қарыз үмітті деп танылғанда;
С) Қарыз алушы міндеттемелерді толық орындағанда;
Д) Қарыз беруші міндеттемелерді толық орындағанда;
Е) Қарыз беруші міндеттемелерді жартылай орындағанда.

7. Қаржылық инвестициялардың құнсыздануы бойынша шоттар бай-
ланысын құрыңыз:

А) Дт 7410 Əділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар
     Кт 1120 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары;
В) Дт 7440 Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар
  Кт 1130 Қысқа мерзімдіқаржы инвестицияларының құнсыздануына 
арналған резерв;
С) Дт 3020  Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
     Кт 1050 Шетелдік валютадағы шот;
Д) Дт 1020 Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты
     Кт 1231  Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
Е) Дт 1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі
     Кт 6360 Өзге кірістер.

8. Қаржы инвестициялары мен қаржы міндеттемелерінің талдамалы 
есебі қандай тіркелімдерде жүргізіледі?

А) Нысандар альбомының 292-а нысанды карточкаларында жəне Нысан-
дар альбомының 292 нысанды кітабында əрбір түрі бойынша есепке алу 
тіркелімдерінде;
В) Нысандар альбомының 292-а нысанды карточкаларында жəне Нысан-
дар альбомының 92 нысанды кітабында əрбір түрі бойынша есепке алу 
тіркелімдерінде;
С) Нысандар альбомының 92-а нысанды карточкаларында жəне Нысан-
дар альбомының 292 нысанды кітабында əрбір түрі бойынша есепке алу 
тіркелімдерінде;
Д) Нысандар альбомының 22-а нысанды карточкаларында жəне Нысан-
дар альбомының 29 нысанды кітабында əрбір түрі бойынша есепке алу 
тіркелімдерінде;
Е) Нысандар альбомының 192-а нысанды карточкаларында жəне Нысан-
дар альбомының 294 нысанды кітабында əрбір түрі бойынша есепке алу 
тіркелімдерінде.
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9. Қысқа мерзімді  қаржылық инвестицияларды сатуға қатысты бюд-
жет алдындағы міндеттемелердің өтелуі бойынша шоттар байланысын 
құрыңыз:

А) Дт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
    Кт 1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
В) Дт 7460 Өзге шығыстар
     Кт 1120 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары;
С) Дт 3020  Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
Д) Дт 7410 Əділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар
     Кт 6310 Əділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер;
Е) Дт 1120 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
  Кт 1130 Қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына 
арналған резерв.

10. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары есебі ҚСХҚЕС бойынша  
қай шотта көрсетілген.

А) 2310;
В) 1110;
С) 1010;
Д) 3210;
Е) 1310.
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6-ТАҚЫРЫП
ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕКТІ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
6.1 Дебиторлық  берешекті тану тəртібі
6.2 Дебиторлық берешекті есепке алу тəртібі
6.3 Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
6.4 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі
6.5 Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек
6.6 Күмəнді берешектер бойынша резерв құру тəртібі 
6.7 Дебиторлық берешектің  қаржылық есептілікте ашылуы
6.8 Дебиторлармен   есеп  айырысуды  түгендеу

Осы тақырыпта қолданатын негізгі ұғымдар:
Тану, заңды міндеттеме, қаржы міндеттемелері, міндеттеме.

6.1 Дебиторлық берешекті тану тəртібі

Мемлекеттік мекеменің дебиторлық берешектері активтерді тану 
өлшемдерін сақтаған кезде актив ретінде танылады.

Дебиторлық қарыз (латынша debitum – қарыз, міндеттеме) – бұл мемлекет-
тік мекеменің алдында басқа тұлғалардың қарызы, есепте  мекеменің  мүлкі 
болып көрініс табады, яғни қарыз алушыдан белгілі бір ақша сомасын (тауар, 
қызмет жəне т.б. үшін) алу құқығы.

Құқық негізінде дебиторлық қарыз дегеніміз кез келген валютада ақшалай 
соманың төлемін алу немесе талап ету құқығы (немесе ақша қаражаттарына 
жеңіл аударылатын тауарлармен). Мүлік, мүліктік игілік жəне құндық бағасы 
бар субъект құқығы ретінде танылған активтерді болашақта қолданудың 
экономикалық тиімділігі – бұл субъектінің ақша қаражаттары ағымына 
əлеуетті, тікелей немесе жанама салым болса, дебиторлық қарыз – активте 
көрініс тапқан жəне заңдық құқықтармен, сонымен қатар иелік ету құқығымен 
байланысты экономикалық пайда болып табылады.

Дебиторлық  қарыз қаржылық есептіліктің бір элементін, яғни активтерді 
көрсетеді. Қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынудың тұжырымдамасына 
сəйкес  мекеменің активтері ресурстарды көрсетеді, яғни өткен кезеңдердің  
оқиғаларының нəтижесінде ұйыммен бақыланатын, жəне де болашақта  ме-
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кеме  одан экономикалық пайда күтетін ресурстар. Осыған орай дебиторлық 
қарыз заңдармен байланысты болуы керек. 

Активтің бір түрі ретіндегі дебиторлық қарыздың екі маңызды сипаттама-
сы бар: ақша қаражаттарының өсімін тікелей немесе жанама құруға мүмкіндік   
беретін болашақтағы түсімді көрсетеді; мемлекеттік мекеме субъектісі 
басқаратын ресурстарды көрсетеді.

Шаруашылық операциялардың нəтижесінде қалыптасқан мемлекеттік 
мекеменің дебиторлық берешегі басқа мемлекеттік мекемелерді, заңды жəне 
жеке тұлғаларды қосқанда басқа тұлғалардан тиесілі сома ретінде анықталады.

Субсидиялар бойынша дебиторлық берешек жеке жəне заңды тұлғаларға 
Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сəйкес қаражатты алған 
сəттен бастап төлегенге дейін мемлекеттік мекеменің есебінде көрсетіледі 
[6.1-сызба].

6.1-сызба
Дебиторлық берешек есебі
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6.2 Дебиторлық берешекті есепке алу тəртібі

Дебиторлық берешекті есепке алу үшін мынадай шоттар арналған:
1210 «Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек»;
1220 «Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық бе-

решек»;
1230 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі»;
1240 «Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 

берешек»;
1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар»;
1260 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі»;
1270 «Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек»;
1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер»;
1290  «Күмəнді дебиторлық берешектер бойынша резерв»;
2210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді 

дебиторлық берешегі»;
2220 «Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек»;
2230 «Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер».

6.3 Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық бе-
решек

1210 «Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық бере-
шек» шотының қосалқы шоттарындазаңды тұлғаларға, оның ішінде ша-
руа (фермерлік) қожалықтарына трансферттер мен субсидиялар жəне 
жеке тұлғаларға трансферттер төлеу бойынша есеп айырысулар, сондай-
ақ зейнетақылар мен жəрдемақыларды төлеу бойынша есеп айырысулар 
көрсетіледі. 

1211 Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек

1212 Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

1213 Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек

1214 Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек

1215 Заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек

1216 Зейнетақылар мен жəрдемақылар төлеуге трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді дебиторлық берешек
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Бюджет шығыстары экономикалық сыныптамасының 332 «Жеке 
тұлғаларға трансферттер» ерекшелігі бойынша көзделген жеке тұлғаларға 
жоғарыда көрсетілген трансферттерді мемлекеттiк мекемелер Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тəртіппен жүзеге асыра-
ды. 

Бюджеттік төлемдер, бюджетпен есеп айырысу, сатушылар мен тапсырыс 
берушілер, ведомстволық есеп айырысулар бойынша дебиторлық  берешекті 
есепке алу кезіндегі бухгалтерлік жазбалар төменде анықталған [6.1-кесте].

6.1-кесте
Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек                             

№ Операция  мазмұны Дт Кт
1 Бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісінің  бюджетті 
атқару жөніндегі  төмен 
тұрған  уəкілетті органға   
жеке тұлғаларға арналған 
трансферттерді аударуы

1211 Жеке 
тұлғаларға 
трансферттер 
бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешек

1084  Трансферттер бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1093 Трансферттер бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

2 Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің бюджетті 
атқару жөніндегі  төмен 
тұрған  уəкілетті органның 
есебінің негізінде 
трансферттер бойынша 
шығыстарды есепке алуы

7210 
Трансферттер 
бойынша 
шығыстар

1211 Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек

3 Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің бюджетті 
атқару жөніндегі  төмен 
тұрған  уəкілетті органның 
есебінің негізінде  суб-
сидиялар  бойынша 
шығыстарды есепке алуы

7230 
Субсидиялар 
бойынша 
шығыстар

1214 Жеке тұлғаларға 
субсидиялар бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек

4 Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің  бюджетті 
атқару жөніндегі  төмен 
тұрған  уəкілетті органға  
заңды тұлғалар үшін суб-
сидияларды аударуы

1215 Заңды 
тұлғаларға 
субсидиялар 
бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешек

1085  Субсидиялар бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1094  Субсидиялар бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
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1211 «Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек» қосалқы шотында жеке тұлғалармен: 

 – əлеуметтік төлемдер мен əлеуметтік көмек бойынша, 
 – жұмысшылар мен қызметшілерге мертігумен Қазақстан Республикасы 

еңбек заңнамасына сəйкес олардың еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
өзге зақымданумен келтірілген зиянды өтеу бойынша,

 – қаза болған, қайтыс болған əскери қызметшілердің ата-аналарына, асы-
рап алушыларына, қамқоршыларына біржолғы төлемдер бойынша,

 – демалысқа шыққан кезде мерзімді қызмет əскери қызметшілерге,  əскери 
(арнайы) оқу орындарының курсанттарына төленетін азық-түлік үлесінің ор-
нына ақшалай өтемақы бойынша,

 – жеке тұлғаларға басқа трансферттер бойынша есеп айырысу көрсетіледі.   
Əскери қызметшілерге тұрғын үйді ұстау бойынша шығыстарды жəне 

коммуналдық қызметтерді төлеуге берілетін ақшалай жəрдемақы. 
Тиісті жылға арналған «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан 

Республикасының заңында белгіленген мөлшерде үй-жайды ұстау жөніндегі 
шығыстарды жəне коммуналдық қызметтерді төлеуге ақшалай жəрдемақы 
алуға құқығы бар лауазымдар тізбесіне сəйкес мемлекеттік мекемелер өтемақы 
сомасын есептеуді жүргізеді. Есеп айырысу-төлем ведомосі бойынша есептел-
ген өтемақы сомасына мынадай жазба жүргізіледі: 7140 «Өзге операциялық 
шығыстар» шотының дебеті жəне 1211 «Жеке тұлғаларға трансферттер бо-
йынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті, 
өтемақы төлеу кезінде – 1211 «Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1081 «Жеке 
қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары» қосалқы шотының кредиті. 

Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама əкімшісі жалпы сипаттағы 
трансферттер мен нысаналы трансферттер бойынша операцияларды былайша 
көрсетеді:

 – қаржыландырудың түсуі: 1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелер
 – қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1093 «Трансферт-

тер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» 
қосалқы шотының дебеті жəне 6030 «Трансферттер бойынша кірістер» 
шотының кредиті;

 – төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттер аудару кезінде: 1212
• «Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 

берешек», 1213 «Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1084 «Трансферттер 
бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 
1093  «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар» қосалқы шотының кредиті;

• төмен тұрған бюджеттерге жалпы сипаттағы трансферттерді аудару 
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кезінде: 7210 «Трансферттер бойынша шығыстар» қосалқы шотының дебеті 
жəне1084 «Трансферттер бойынша   міндеттемелер қабылдауға  арналған 
жоспарлы тағайындаулар», 1093 «Трансферттер бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының кредиті;

 – жергілікті атқарушы органдар есептерінің негізінде нысаналы 
трансферттерді  есептен  шығару:  7210 «Трансферттер бойынша шығыстар» 
шотының дебеті жəне 1212 «Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді дебиторлық берешек», 1213 «Нысаналы даму трансферттері 
бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;

 – төмен тұрған бюджеттерден пайдаланылмаған трансферттер сомасының 
түсуі: 1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар», 1093 «Трансферттер бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті 
жəне  1212 «Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек», 1213 «Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;

 – бюджетке пайдаланылмаған трансферттер сомасын қайтару: 6090 
«Қаржыландыруды бюджетке қайтару» шотының дебеті жəне 1084 «Трансферт-
тер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 
1093 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар» қосалқы шотының кредиті.

Төмен тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама əкімшісі мынадай жазба-
лармен нысаналы трансферттер бойынша операцияларды көрсетеді: 

 – жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарлама əкімшілерінен транс-
ферттер бойынша қаржыландырудың түсуі: 1084 «Трансферттер бойын-
ша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1093 
«Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті жəне 6030 «Трансферттер бойынша 
кірістер» шотының кредиті;

 – алушыларға нысаналы трансферттер аудару: 1212 «Ағымдағы нысаналы
 – трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек», 1213 «Ны-

саналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» 
қосалқы шотының дебеті жəне 1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1093 «Трансферттер бойын-
ша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы 
шотының кредиті;

 – ұсынылған есептердің негізінде нысаналы трансферттерді 
есептеншығару: 7210 «Трансферттер бойынша шығыстар» шотының дебеті 
жəне 1212 «Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек», 1213 «Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;

 – жоғарыда тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалар əкімшілеріне 
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трансферттердің пайдаланылмаған сомасын қайтару: 6090 «Қаржыландыруды 
бюджетке қайтару» шотының дебеті жəне 1084 «Трансферттер бойын-
ша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1093  
«Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар» қосалқы шотының кредиті. 

Субсидиялар бойынша операцияларды мемлекеттік мекеме мынадай 
тізбектермен көрсетеді:

 – қаражатты алу: 1085 «Субсидиялар бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1094 «Субсидиялар бо-
йынша  міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» 
қосалқы шотының дебеті жəне 6040 «Субсидиялар төлемдері бойынша 
қаржыландырудан түсетін кірістер» кредиті;

 – жеке жəне заңды тұлғаларға субсидиялар төлеу: 1214 «Жеке тұлғаларға 
субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек», 1215 «Заңды 
тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» 
қосалқы шотының дебеті жəне 1085 «Субсидиялар бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 1094  «Субсидиялар бойын-
ша  міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы 
шотының кредиті;

 – субсидияларды есептен шығару: 7230 «Субсидиялар бойынша шығыстар» 
шотының дебеті жəне 1214 «Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек», 1215 «Заңды тұлғаларға субсидиялар бойын-
ша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті.

Зейнетақылар мен жəрдемақыларды төлеуге қаржыландыру алуды халықты 
əлеуметтік қорғау саласында реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган 1081 
«Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулары» қосалқы шотының дебеті жəне 6010 «Ағымдағы 
қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотының кредиті бойынша 
көрсетеді. 

Зейнетақыларды жəне мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақыларды төлеу бо-
йынша жүргізілген шығыстар 7220 «Зейнетақы мен жəрдемақы төлеу бойын-
ша шығыстар» шотының дебеті жəне 1216 «Зейнетақылар мен жəрдемақылар 
төлеуге трансферттер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы 
шотының кредиті бойынша ескеріледі [6.2-кесте].

Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі орталыққа аударылған қаражат  
1216 «Зейнетақылар мен жəрдемақылар төлеуге трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шотының дебеті жəне 1081 «Жеке 
қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулары» қосалқы шотының кредиті бойынша ескеріледі.
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6.2-кесте
Зейнетақылар мен жəрдемақыларды төлеуге қаржыландыру бойынша 

шоттар байланысы
№ Операция  мазмұны Дт Кт
1 Бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісінің бюджет 
атқару жөніндегі төмен 
тұрған  уəкілетті органға  
заңды тұлғалар үшін суб-
сидияларды аударуы

1215 Заңды 
тұлғаларға 
субсидиялар 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

1085 Субсидиялар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар
1094 Субсидиялар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар

2 Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің бюджетті 
атқару жөніндегі 
төментұрған  уəкілетті 
органның есебінің 
негізінде  субсидиялар 
бойынша шығыстарды 
есепке алуы

7230 Субсидиялар 
бойынша шығыстар

1215 Заңды тұлғаларға 
субсидиялар бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

3 Зейнетақы мен 
жəрдемақы  өтеуге 
арналған қаржылардың 
ЗТМО-ға аударылуы

1216 Зейнетақылар 
мен жəрдемақылар 
төлеуге трансферттер 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

1081 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

4 ЗТМО  есебінің 
негізінде зейнетақымен 
жəрдемақы төлеу 
бойынша шығыстарды 
есепке алу

7220 Зейнетақы мен 
жəрдемақы төлеу 
бойынша шығыстар

1216 Зейнетақылар 
мен жəрдемақылар 
төлеуге трансферттер 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6.4  Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі

1230 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі» жəне 2210 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер-
дің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі» шоттарының қосалқы шоттарында 
тапсырыс берушілермен олар үшін орындалған жұмыстар немесе көрсетілген 
қызметтер үшін өндірістік оқу үдерісінде кəсіптік техникалық мектептердің 
оқушылары орындаған сатылған дайын бұйымдар мен жұмыстар үшін есеп 
айырысулар, сондай-ақ балалардың жеті жылдық   музыка  мектептерінде 
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оқығаны, мектеп-интернаттарда тəрбиеленушілерді ұстағаны, жұмысшылармен 
жəне қызметшілермен киім-кешек, мектептердің жанындағы интернаттарда 
балалардың тамағы үшін есеп айырысулар ескеріледі. 

Көрсетілген қосалқы шоттардың дебетіне көрсетілген қызметтер, 
оқу-өндірістік шеберханалар əзірлеген сатылған дайын бұйымдар құны, 
мемлекеттік мекемелерде оқу орнының оқушылары орындаған жұмыстар үшін 
оқу орнының оқушыларына төлеуге жататын сыйақы сомасы жəне оқу база-
сын кеңейтуге, оқушылардың мəдени-тұрмыстық қызмет көрсетуін жақсартуға 
демеушілік жəне қайырымдылық көмектен түскен сома жазылады жəне басқа 
сомалар, бұл ретте 6110 «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 
өткізуден алынатын кірістер», 6050 «Демеушілік жəне қайырымдылық 
көмектен алынатын кірістер» шоты кредиттеледі [6.3-кесте].

6.3-кесте
Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық 

берешегі
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Тауарларды 

(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістерді 
есепке алу 

1231 Сатып 
алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешегі

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

2 Келісімшарт бойынша 
атқарылған жұмыстар 
мен қызметтер үшін 
қаражаттардың түсуі

1042 Ақылы 
қызметтер ҚБШ

1231  Сатып алушылар мен 
тапсырыс берушілердің 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі

3 Мектеп-интернаттарда,  
мектептің  
интернаттарында 
балалардың тұру 
ақыларын есепке алу 

1232 Төлемдердің 
арнайы төлем 
түрлері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешек

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

4 Балаларды асырауға 
арналған төлемдердiң 
түсуі

1010 Кассадағы 
ақша қаражаты
1042 Ақылы 
қызметтер ҚБШ

1232  Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
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6.3-кестенің жалғасы
5 Мектепке дейiнгi 

балалар мекемелерiнде 
балаларды асырауға 
арналған төлемдердi 
қайтару жəне ата-аналар 
алдындағы берешекті 
өтеу

1232  Төлемдердің 
арнайы төлем 
түрлері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

Қайтарылған сомаға 
ақылы қызмет кірістерін 
азайтуға бір уақытта 
екінші жазу беріледі

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) 
өткізуден алынатын 
кірістер

1232  Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

Мемлекеттік мекеменің ақылы қызметтерінен түскен сома 1042 «Ақылы 
қызметтер ҚБШ» қосалқы шотының дебеті жəне 1231 «Сатып алушылар мен 
тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі», 2210 «Сатып 
алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі» 
шоттарының тиісті қосалқы шоттарының кредиті бойынша көрсетіледі.

Мектеп-интернаттарда жəне мектеп жанындағы интернаттарда балаларды 
ұстауға төлемді есептеу мынадай жазбамен   көрсетіледі:  1232 «Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» 
қосалқы шотының дебеті жəне 6110 «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден алынатын кірістер» шотының кредиті.

Балаларды күтіп-ұстауға төлемнің түсуі: 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» 
шотының, 1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы шотының дебеті жəне 1232 
«Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық бе-
решек» қосалқы шотының кредиті. 

Мектепке дейінгі балалар мекемелерінде балаларды күтіп-ұстағаны үшін 
төлемді қайтару жəне ата-аналар алдындағы берешекті өтеу: 1232 «Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы 
шотының дебеті жəне 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының, 1042 
«Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы шотының кредиті; бір мезгілде қайтару со-
масына сатудан кірістің азаюы 6110 «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден алынатын кірістер» шотының дебеті жəне 1232 
«Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқамерзімді дебиторлық бе-
решек» қосалқы шотының кредиті бойынша жүзеге асырылады.
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6.5 Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

Мемлекеттік мекемелер 1240 «Ведомстволық есеп айырысулар бойынша 
қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шотының қосалқы шотында қайтарылым 
негізінде ішкі кредит міндеттемелері бойынша есеп айырысуларды ескереді 
[6.4-кесте].

6.4-кесте
Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 

берешек
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Қайтарымды негізде 

ішкі несиелендіруге 
бөлінген қаржыларды 
аудару 

1240 Ведомстволық 
есеп айырысулар 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

1080  Республикалық 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойыша 
жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

2 Қайтарымды негізде 
ішкі несиелендіруге 
бөлінген қаржылардың 
қайтарылуы 

1080  Республикалық 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері 
бойынша жеке 
қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

1240 Ведомстволық 
есеп айырысулар 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

Қайтарымды негізде (ішкі кредит беру бойынша) республикалық немесе 
жергілікті бюджеттерден қаражат бөлген жағдайда бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі 1240 «Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек» шотының дебеті жəне 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
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рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шотының тиісті қосалқы шотының кредиті бойынша жəне бір мезгілде: 7120 
«Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» шотының дебетіне жəне 3133 
«Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотының кредиті бойынша жазба жүргізеді.

Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі ішкі кредит беру бойынша қаражатты 
қайтару 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1240 «Ведомстволық 
есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шотының 
кредиті бойынша көрсетеді.

Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар жəне  жал бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек төменгі бұхгалтерлік жазбалар арқылы 
көрсетіледі [6.5-кесте].

6.5-кесте
Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Сыйақылар есептеу 

(берілген қарыздар, 
жалға берілген активтер 
бойынша)

1250 Алынуға 
тиісті қысқа 
мерзімді 
сыйақылар

6210 Сыйақылар бойынша 
кірістер

Бюджетке тиесілі 
сыйақылар бойынша 
кірістер сомасына бір 
уақытта екінші жазу беру

7210 Трансферттер  
бойынша 
шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2 Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің  
дивидендтерді есепке 
алуы

1250 Алынуға 
тиісті қысқа 
мерзімді 
сыйақылар

6220 Активтерді 
басқарудан алынатын өзге 
де кірістер

Бюджетке тиесілі 
сыйақылар бойынша 
кірістер сомасына бір 
уақытта екінші жазу беру

7120 Бюджетке 
төленетін 
төлем бойынша 
шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1 Жалға беруден түсетін

кірістерді есепке алу
1270 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешек

6220 Активтерді 
басқарудан алынатын 
өзгеде кірістер

Бюджетке тиесілі кірістер 
сомасына бір уақытта 
екінші жазу беру

7120 Бюджетке 
төленетін 
төлем бойынша 
шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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6.5-кестенің жалғасы
Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

1 Банктен қолма-қол ақша 
алу үшін қаражат аудару

1280 Өзге 
қысқа мерзімді 
дебиторлық 
берешектер

1081 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

2 Банктен кассаға чек 
арқылы қолма-қол 
ақшаны алу

1010 Кассадағы 
ақша қаражаты

1280  Өзге қысқа мерзімді 
дебиторлық берешектер

6.6 Күмəнді берешектер бойынша резерв құру тəртібі

Мемлекеттік мекеме дебиторлармен есеп айырысуды түгендеу қорытын-
дысы бойынша сатып алушылармен жəне тапсырыс берушілермен шарттар 
бойынша күмəнді берешекті өндіріп алу жөніндегі жұмыс нəтижелерін ескере 
отырып, түгендеу комиссиясы актісіне сəйкес қабылданған мемлекеттік мекеме 
басшысы шешімінің негізінде есепті кезеңнің аяғында тауарларға, жұмыстарға 
жəне көрсетілетін  қызметтерге  ақы  төлеу  немесе  жеткізудіңмерзімі өтуі 
туындаған кезде резерв құрады:

 – 180 күннен 1 жылға дейін – берешек сомасынан 50%-ы мөлшерінде;
 – 1 жылдан астам – берешек сомасынан 100%-ы мөлшерінде.
Күмəнді берешектер бойынша резерв құру мынадай тізбекпен көрсетіледі: 

7450 «Резервтерді құру бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 1290 
«Күмəнді дебиторлық берешектер бойынша резерв» шотының кредиті [6.6-ке-
сте].

6.6-кесте

Қысқа мерзімді күмəнді дебиторлық берешектер бойынша резерв
Күмəнді дебиторлық 
берешектер бойынша 
резервесептеу 

Дт 
7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

Кт
1290 Күмəнді дебиторлық 
берешектер бойынша резерв



139

Мысалы, дебиторлық берешектер бойынша мынандай деректер бар:
Мемлекеттік мекеме дебиторлармен есептеулерді түгендеу нəтижелерінде 

олардың төлем мерзімі кешіктірілгендері бойынша резервтер құрады. Мына 
шарттар бойынша резервтер құрыла ма, егер құрылса қандай мөлшерде? 

№ Тапсырыс 
берушілер:

Дебиторлық берешектер 
сомасы: (тенге)

Өткен мерзім саны: 
(күндер)

1 «Жерсу» ЖШС 265 000 148

2 «Самия» АҚ 358 000 192

3  «Самат» ЖШС 235 000 120

4 «Құралай» ЖШС 187 000 197

а) 1 – 132500; 2 – жоқ; 3 – 67 500; 4 –187 000;
б) 1 – жоқ; 2 – 179 000; 3 – жоқ; 4 – 93 500;
в) 1 – жоқ; 2 – 179 000; 3 – жоқ; 4 – 187 000;
г) 1 – 265 000; 2 –358 000; 3 – 135 000; 4 –187 000.
Жауабы: б) 1 – жоқ; 2 – 179 000; 3 – жоқ; 4 – 93 500;

Егер кейін, күмəндіге жатқызылған дебиторлық берешектің қайтарылуы 
жүзеге асырылса, онда күмəнді дебиторлық берешек бойынша резервтер құру 
жөнінде бұрын танылған шығысты мынадай тізбекпен қалпына келтірген жөн: 
1290 «Күмəнді дебиторлық берешектер бойынша резерв» шотының дебеті 
жəне 7450 «Резервтерді құру бойынша шығыстар» шотының кредиті. 

6.7 Дебиторлық берешектің  қаржылық есептілікте ашылуы

«Қысқа жəне ұзақ мерзімді дебиторлық берешек» деген бап бойынша 
(«Бухгалтерлік баланс» нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 
022, 111, 112, 113-жолдары):

• дебиторлық берешектердің пайда болу себептерін көрсете отырып,                  
айыпты тұлғалардан өндіріп алынған борыш сомасы;

• есептен шығарылу себептерін көрсете отырып, мемлекеттік мекеме 
есебінен есептен шығарылған дебиторлық берешектер сомасы;

• қажет болған кезде қосымша ақпарат ұсынылады [6.7-кесте].
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6.7-кесте
Қысқа  мерзімді дебиторлық берешек («Бухгалтерлік баланс» нысанының  

014, 017, 019-жолдары)

Көрсеткіштер

Ж
ол

 к
од
ы

С
ат
ы
п 
ал
уш

ы
ла
р 

м
ен

 т
ап
сы

ры
с 

бе
ру
ш
іл
ер

Қ
ы
зм
ет
ке
рл
ер

Ө
зг
ел
ер

Ба
рл
ы
ғы

1 2 3 4 5 6
Есепті кезеңнің басындағы сальдо 010
Дебиторлық берешектің есептелуі 011
Дебиторлық берешектің өтелуі 012
Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо 013
Есепті кезеңнің басындағы күмəнді 
борыштар бойынша резерв сальдосы

020 Х х х

Есепті кезеңдегі күмəнді борыштар 
бойынша резерв есептелген

021 Х х х

Есепті кезеңдегі күмəнді борыштар 
бойынша резерв есептен шығарылған

022 Х х х

Есепті кезеңнің басындағы күмəнді 
борыштар бойынша резерв сальдосы

023 Х х х

Таза өзіндік құны бойынша есепті 
кезеңнің  басындағы сальдо

030

Ұрлықтар мен жетіспеушіліктер бойынша дебиторлық берешектер түсін-
дірме жазбада мына деректер бойынша жеке ашылады [6.8-кесте].

6.8-кесте
Ұрлықтар мен жетіспеушіліктер бойынша дебиторлық берешектер   

(1262, 1280-шоттар)

Көрсеткіштер
Жол 
коды

Есепті 
кезеңнің 
басында

Есепті 
кезеңнің 
аяғында

1 2 3 4
Активтердің жетіспеушіліктері жəне 
ұрланулары бойынша:

010

өз қызметкерлерінің дебиторлық берешегі 011
басқа жеке жəне заңды тұлғалардың 
дебиторлық берешектері

012

Барлығы
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6.8 Дебиторлармен есеп айырысуды түгендеу

Дебиторлармен есеп айырысуды түгендеу нəтижелері бойынша өндіріп алу 
үшін мүмкін емес мынадай:

1) дебиторлық берешек:
 – өндіріп алуға сот бас тартқан, оның ішінде талап ету уақытының өтіп 
кету себебі бойынша;

 – мүлкінің жетіспеуіне байланысты борышкерді таратқан кезде 
қанағаттандырылмаған, сондай-ақ тарату балансын бекіткенге дейін кре-
дит беруші мəлімдемеген;

 – егер міндеттеме борышкердің қайтыс болуына байланысты тоқтатылса, 
егер атқару борышкердің жеке қатысуынсыз жүргізіле алмаса немесе 
міндеттеме борышкердің жеке басына басқаша ажыратусыз байланысты 
болса.

Мемлекеттік мекеменің басшысы есеп айырысуларды түгендеу актісін 
(онда басшының бұйрығына сəйкес комиссия құрамы, дебиторлардың  атауы, 
берешектің сомасы, пайда болуының уақыты мен себебі көрсетіледі), сондай-
ақ түгендеу комиссиясы хаттамасының негізінде бұл туралы 10 күн мерзімде 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне хабарлай отырып, дебиторлық  берешекті 
есептен шығару туралы шешім қабылдайды.

Үмітсіз дебиторлық берешекті есептен шығару мынадай тізбектермен 
көрсетіледі:

 – егер бұрын күмəнді берешекке резерв құрылса – тепе-тең құрылған ре-
зервке: 1290 «Күмəнді дебиторлық берешектер бойынша резерв» шотының 
дебеті жəне үмітсіз берешек қосалқы шотының кредиті;

 – егер күмəнді берешекке резерв болмаса – шығыстарға: 7140 «Өзге 
операциялық шығыстар» шотының дебеті жəне үмітсіз берешектің тиісті 
қосалқы шоттарының кредиті.

Өткен  қаржы жылдарында пайда  болған  дебиторлық  берешек сомасын 
қайтарған жағдайда жазбалар (бір мезгілде) жүзеге асырылады:

 – дебиторлық берешек сомасы есепте болған кезде: 1010 «Кассадағы ақша 
қаражаты» шотының дебеті жəне дебиторлық берешектің тиісті шотының 
кредиті; 7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» шотының 
дебеті жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті; 3133 «Өзге опе-
рациялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
қосалқы шотының дебеті жəне 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының 
кредиті; 

 – бұрын есептен шығарылған дебиторлық берешек қалпына келтіруге жа-
тады: дебиторлық берешектің тиісті шотының дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» 
шотының кредиті; 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының дебеті жəне 
дебиторлық берешектің тиісті шотының кредиті; 7120 «Бюджетке төленетін 
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төлем бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 3133 «Өзге операциялар 
бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының кредиті; 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1010 
«Кассадағы ақша қаражаты» шотының кредиті.

Есепті кезеңнің аяғына өтелмеген, шетел валютасында берілген жəне 
ақша қаражатымен алуға/өтеуге жататын дебиторлық берешек валюта 
айырбастаудың түпкілікті бағамы бойынша шетел валютасын қайта есептеу 
жолымен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 39-49б.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 65-
76 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 40-49с. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Дебиторлық берешек  дегеніміз не жəне олар қанша түрге бөлінеді?
2. Бюджеттік төлемдерді қалай түсінесіз?
3. Дебиторлық берешекті есепке алу тəртібі қалай жүргізіледі?
4. Ведомстволық есеп айырысуды қалай түсінесіз?
5. Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 

берешекті сипаттаңыздар.
6. Күмəнді берешектер бойынша резерв құру тəртібін атаңыздар.
7. Сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегіне шоттар 

байланысын құрыңыз.
8. Тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегіне шоттар 

байланысын құрыңыз.
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9. Дебиторлық берешекті есепке алу үшін қандай шоттар пайдаланылады?
10. Дебиторлармен есеп  айырысуды  түгендеу қалай жүргізіледі?

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп

Мына шарттар бойынша резервтер құрыла ма, егер құрылса қандай 
мөлшерде? 

№ Тапсырыс берушілер: Дебиторлық берешектер 
сомасы: (теңге)

Өткен мерзім 
саны: (күндер)

1 «Құралай» ЖШС 265 000 190
2 «Самия» АҚ 358 000 12
3 «Санжар» ЖШС 235 000 220
4 «Нұр» ЖШС 187 000 367
а) 1 – 132500; 2 – жоқ; 3 – 67 500; 4 –187 000;
б) 1 – жоқ; 2 – 179 000; 3 – жоқ; 4 – 93 500;
в) 1 – жоқ; 2 – 179 000; 3 – жоқ; 4 – 187 000;
г) 1 – 132500; 2 –жоқ; 3 – 117500; 4 –187 000.

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары 

1. Дебиторлық қарыз латын тілінен аударғанда қандай мағынаны 
білдіреді?

А) Капитал;
В) Қарыз, міндеттеме;
С) Қарыз, актив;
Д) Қорлар;
Е) Резервтік капитал.

2.  Дебиторлық берешек дегеніміз не?
А) Төлемдер;
В) Бюджетпен есеп айырысу;
С) Қарыздар;
Д) Сатып алушының қысқа мерзімді берешегі;
Е) Борышкерлер.
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3.  Бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің  бюджетті атқару жөніндегі  
төмен тұрған  уəкілетті органға   жеке тұлғаларға арналған трансферттерді 
аударуы бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 6090 Қаржыландыруды бюджетке қайтару
     Кт 1093 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жос-парлы тағайындаулар;
В) Дт 7210 Трансферттер бойынша шығыстар
     Кт 1211 Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек;
С) Дт 1212 Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
     Кт 1084  Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар;
Д) Дт 7210 Трансферттер бойынша шығыстар
     Кт 1212 Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек;
Е) Дт 1211 Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
     Кт 1084  Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар.

4. Күмəнді берешектер бойынша төлем немесе тауарлар жеткізу бо-
йынша мерзімін өткізіп алу туындаған резерв құрады:

А) 180 күннен 1жылға дейін – 50%, 1 жылдан асқанда 100%;
В) 150 күннен асса 50% – 290 күннен асқанда 100%;
С) 200 күннен асса 50% – 250 күннен асқанда 100%;
Д) 130 күннен асса 50% – 200 күннен асқанда 100%;
Е) 100 күннен асса 50% – 250 күннен асқанда 100%.

5. Зейнетақы мен жəрдемақы  өтеуге арналған қаржылардың ЗТМО-ға 
аударылуы бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1216 Зейнетақылар мен жəрдемақылар төлеуге трансферттер бойын-
ша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
В) Дт 7220  Зейнетақы мен жəрдемақы төлеу бойынша шығыстар
     Кт 1216  Зейнетақылар мен жəрдемақылар төлеуге трансферттер бой-
ынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек;
С) Дт 6090 Қаржыландыруды бюджетке қайтару
     Кт 1084  Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар;
Д) Дт  3020  Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
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     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
Е) Дт 7460 Өзге шығыстар
     Кт 1120 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары.

6. Кешіктірілген дебиторлық берешек уақыты:
А) 90 күннен – 180 күнге дейін;
В) 50 күннен – 80 күнге дейін;
С) 40 күннен – 90 күнге дейін;
Д) 60  күннен – 200 күнге дейін;
Е) 100 күннен – 200 күнге дейін.

7. Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алы-
натын кірістерді есепке алу бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
     Кт 1231  Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
В) Дт 1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі
     Кт 6110 Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер;
С) Дт 1232 Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
     Кт 6110 Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер;
Д) Дт 1232  Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
Е) Дт 1232  Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
     Кт 6050 Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынатын кірістер.

8. Дебиторлық берешек есептен шығарылады, егер:
А) Борышкердің қайтыс болуына байланысты;
В) Банкрот болған жағдайда;
С) Қаржы жоқтығына байланысты;
Д) Экономикалық ахуалға байланысты;
Е) Банкрот болған жағдайда, борышкердің қайтыс болуына байланысты.

9. Қайтарымды негізде ішкі несиелендіруге бөлінген қаржылардың 
қайтарылуы бойынша шоттар байланысын жасаңыз:

А) Дт 1080 Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойыша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
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міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары
Кт 1240 Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек;
В) Дт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
     Кт 1231  Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
С) Дт 1232 Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
     Кт 6110 Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер;
Д) Дт 1232  Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
Е) Дт 1232  Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
     Кт 6050 Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынатын кірістер.

10. Сыйақылар есептеу (берілген қарыздар, жалға берілген активтер 
бойынша) бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1250  Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 6210 Сыйақылар бойынша кірістер;
В) Дт 7220  Зейнетақы мен жəрдемақы төлеу бойынша шығыстар
     Кт 1216  Зейнетақылар мен жəрдемақылар төлеуге трансферттер бо-
йынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек;
С) Дт 6090 Қаржыландыруды бюджетке қайтару
     Кт 1084  Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар;
Д) Дт  3020  Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
Е) Дт 7460 Өзге шығыстар
    Кт 1120 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары.
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7-ТАҚЫРЫП 

КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕКТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
7.1 Бюджетке төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
7.2 Бюджетке өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек
7.3 Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек – бюджеттің кірісіне өткізуге жататын кірістер
7.4 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек
7.5 Есептелген сыйақылардың (қаламақылардың) есебі
7.6 Кредиторлық берешектің   қаржылық есептілікте ашылуы

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Кредиторлық берешек, ерікті төлем, заңды тұлға, стипендианттарға қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек.

7.1 Бюджетке төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек

Шаруашылық операциялардың нəтижесінде қалыптасқан мемлекеттік 
мекеменің кредиторлық берешегі басқа мемлекеттік мекемелерді, жеке жəне 
заңды тұлғаларды қоса алғанда мемлекеттік мекеме басқа тұлғаларға төлеуі 
тиіс сома ретінде анықталады [7.1-сызба].

Кредиторлық берешекпен жасалатын операцияларды есепке алуға мына-
дай шоттар арналған:

3110 «Бюджеттен төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек»;

3120 «Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек»;

3130 «Бюджетпен есеп айырысубойынша қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек»;

3140 «Басқа да міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек»;

3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек»;

3220 «Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек»;
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3230 «Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек»; 
3240 «Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек»;
3250 «Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар»;
3260 «Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек»;
3270 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек»;
4110 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық бе-

решек»;
4120 «Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек»;
4130 «Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешектер».

7.1-сызба
Кредиторлық берешек есебі                                                     
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3110 – «Бюджеттен төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» шоты, мұнда бюджеттік төлемдер бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешектер есепке алынады. Бұл шот мынадай қосалқы 
шоттарды қамтиды:

3111 – «Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;

3112 – «Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» шоты бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері 
облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
бюджеттеріне бөлген нысаналы ағымдағы трансферттер жəне нысаналы даму 
трансферттері бойынша бір жыл мерзімге дейінгі қаражаттарының қозғалысы 
есепке алынады;

3113 – «Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек», онда дамытуға нысаналы трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешектер есепке алынады;

3114 – «Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді кредитор-
лық берешек», онда бір жылға дейінгі жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша 
есеп айырысулар есепке алынады;

3115 – «Заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек», онда бір жылға дейінгі заңды тұлғаларға субсидиялар 
бойынша, оның ішінде бір жылға дейінгі шаруа қожалықтары жəне фермерлік 
шаруашылықтарға субсидиялар бойынша есеп айырысулар есепке алынады;

3111 – «Жеке  тұлғаларға трансферттер  бойынша  қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек», онда республикалық бюджеттен бір жыл мерзімге 
дейінгі жеке тұлғалармен жасалатын есеп айырысулар үшін əлеуметтік 
төлемдер жəне əлеуметтік көмектер бойынша қызметкерлер мен қызметшілерге 
еңбекте алған жарақат, не болмаса заңнамаға сəйкес олардың еңбектегі 
мiндеттерiн орындауға байланысты өзге де денсаулығын зақымдаған залалдың 
орнын толтыру, қаза болған, қайтыс болған əскери қызметшілердің ата-анала-
рына, асырап алушыларына, қамқоршыларына төленетін біржолғы төлемдер 
бойынша, əскери қызметшілерге (мерзімді əскери қызметшілерден басқа), 
сондай-ақ ішкі істер органдарының шұғыл-іздестіру, тергеу жəне саптық 
бөлімшелері, Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының, Қазақстан Рес-
публикасы Əділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі органдары мен 
мекемелерінің, қаржы полициясы органдарының қызметкерлеріне тұрғын 
үйді ұстау жəне коммуналдық қызметтер бойынша шығыстарды төлеу үшін 
берілетін ақшалай өтемақы бойынша, жеке тұлғаларға өзге де трансферттер 
бойынша ақша қаражаттары есепке алынады. 

Есеп айырысу-төлем ведомосі бойынша есептелген өтемақы сомасына мы-
надай жазба жүргізіледі: 7210 «Трансферттер бойынша шығыстар» дебеті жəне 
3111 «Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотының кредиті, өтемақы төлеу кезінде – 3111 «Жеке 
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тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
қосалқы шотының дебеті жəне

1084 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспар-
лы тағайындаулар»шотының кредиті [7.1-кесте].

7.1-кесте
Трансфеттер бойынша есеп айырысу

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Жеке тұлғаларға 

трансферттер бойын-
ша міндеттемелерді 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындауларды бюд-
жеттен алу 

1084 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған 
жоспарлы 
тағайындаулар
1093 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулар

6030 Трансферттер бо-
йынша кірістер

Жеке тұлғаларға 
трансферттер аудару 

3111 Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1084 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар
1093 Трансферттер бо-
йынша міндеттемелерді 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар

Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойын-
ша есептеу 

7210 Трансферттер бой-
ынша шығыстар 

3111 Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

Қызметкерлердің еңбек ақысынан ұсталынған, Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында белгіленген тəртіппен жүргізілген жеке табыс салығы со-
масын бюджетке аудару 3121 «Жеке табыс салығы бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1080 «Республикалық 
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бо-
йынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары» шотының тиісті қосалқы шотының, 1042 «Ақылы 
қызметтер ҚБШ» қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі [7.2-кесте].
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7.2-кесте
Бюджетке төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

№ Операция 
мазмұны Дт Кт

1 Еңбекақыдан жеке 
табыс салығын 
ұстап қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3121 Жеке табыс салығы 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2 Əлеуметтік салықты 
есептеу

7040 Əлеуметтік салыққа 
арналған шығыстар

3122 Əлеуметтік салық 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3 Қоршаған ортаны 
ластағаны үшін 
төлемді есептеу

7140 Өзге операциялық 
шығыстар

3123 Қоршаған ортаны 
ластағаны үшін төлем 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

4 Есептелген салықты 
аудару

3121 Жеке табыс салығы 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
3122 Əлеуметтік салық 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

Бюджетке əлеуметтік салық төлеген кезде 3122 «Əлеуметтік салық бойын-
ша  қысқа  мерзімді  кредиторлық  берешек» қосалқы шоты дебеттеледі жəне 
ақша қаражаты шотының тиісті қосалқы шоты кредиттеледі. 

Бюджетке қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем сомасын, мемлекеттік 
баж бойынша жəне басқа төлемдер бойынша төлем сомасын есептеу мына-
дай жазбамен жүргізіледі: 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының 
дебеті жəне 3123 «Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем бойынша қысқа  
мерзімді  кредиторлық берешек», 3124 «Бюджетке өзге салықтар жəне басқа 
да міндеттемелер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының кредиті.

Есептелген соманы аудару мынадай тізбекпен көрсетіледі: 3123 «Қоршаған 
ортаны ластағаны үшін төлем бойынша қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек», 3124 «Бюджетке өзге салықтар жəне басқа да міндеттемелер бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне Шот-
тар жоспарының «Ақша қаражаты жəне олардың баламалары» бөлімшесі 
шотының тиісті қосалқы шотының кредиті. 

Қызметкерлердің əлеуметтік сақтандыруға аударымдары міндетті 
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əлеуметтік сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген мөлшерде жүргізіледі.

Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына міндетті əлеуметтік есеп-
теулер сомасын есептеу мынадай жазбалармен жүзеге асырылады: 3122 
«Əлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының дебеті жəне 3141 «Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына 
міндетті əлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» қосалқы шотының кредиті; 3141 «Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру 
қорына міндетті əлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1081 «Жеке қаржыландыру жоспа-
ры бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1091 «Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары», 1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы 
шотының кредиті. 

Мемлекеттік мекеме əлеуметтік салықты есептеуді мынадай жазбамен 
көрсетеді: 7040  «Əлеуметтік  салыққа  арналған шығыстар» шотының дебеті 
жəне 3122 «Əлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
қосалқы шотының кредиті. 

Қызметкерлерге уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жəрдемақы есеп-
теу мынадай жазбамен көрсетіледі: 3244 «Уақытша еңбекке жарамсыздығы 
жөнінде қызметкерлерге əлеуметтік жəрдемақы бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 3241 «Еңбекақы төлеу 
бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының кредиті. Уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша есептелген 
жəрдемақы сомасына əлеуметтік салық бойынша берешектің азаюы мына-
дай жазбамен көрсетіледі: 3122 «Əлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 3244 «Уақытша еңбекке 
жарамсыздығы жөнінде қызметкерлерге əлеуметтік жəрдемақы бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті. Уақытша еңбекке 
жарамсыздық бойынша жəрдемақы төлеу Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасында белгіленген нормалар шегінде жүзеге асырылады.

7.2 Бюджетке өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек

Қызметкерлердің табыстарынан міндетті зейнетақы жарналарын ұстау 
3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 3142 «Жинақтаузейнетақы қорларына 
зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының кредиті бойынша көрсетіледі [7.3-кесте].
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7.3-кесте
Бюджетке өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Мемлекеттік əлеуметтік 

сақтандыру қорына 
міндетті əлеуметтік 
есептеулер сомасын 
есептеу

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

3141 Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2 Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына 
міндетті əлеуметтік 
есептеулер сомасын 
аудару

3141 Мемлекеттік 
əлеуметтік 
сақтандыру 
қорына міндетті 
əлеуметтік 
аударымдар 
бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

1081  Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

3 Қызметкердің 
еңбекақысынан міндетті 
зейнетақы жарналары 
ұсталды

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

3142 Зейнетақы жинақтау 
қорына зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

4 Зейнетақы жарналарын 
аудару

3142  Зейнетақы 
жинақтау қорына 
зейнетақы 
жарналары 
бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

1081 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ

Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарын есептеу мынадай жазбамен 
көрсетіледі: 7030 «Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған 
шығыстар» шотының дебеті жəне 3142 «Жинақтау зейнетақы қорларына 
зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
қосалқы шотының кредиті.

Жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті жəне қосымша зейнетақы 
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жарналарын аудару 3142 «Жинақтау зейнетақы қорларына зейнетақы жар-
налары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
дебеті жəне 1081 «Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары»,  1091 «Жеке қаржыландыру          
жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы  
тағайындаулары», 1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы шотының кредиті 
бойынша көрсетіледі.

Басқа төлемдерді есептеу бойынша операцияларда:
Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамалық актілерінде белгіленген көлік құралдары иелерінің азаматтық-
құқықтықжауапкершілігін міндетті əлеуметтік сақтандыруға арналған міндетті 
төлемдер жəне өзге де операциялар:

 – есептеу – 7050 «Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар» шотының 
дебеті бойынша жəне 3143 «Өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша 
өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті бо-
йынша; аудару – 3143 «Өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1081 
«Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулары», 1091 «Жеке қаржыландыру жоспарына бойын-
ша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы  тағайындаулары», 1042 
«Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі;

 – ерікті төлемдер: есептеу – 7140 «Өзге операциялық шығыстар» 
шотыныңдебеті бойынша жəне 3143 «Өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер 
бойынша өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті 
бойынша; аудару – 3143 «Өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1081 
«Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулары», 1091 «Жеке қаржыландыру жоспарына бойын-
ша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы  тағайындаулары», 1042 
«Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

7.3 Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек – бюджеттің кірісіне өткізуге жататын 
кірістер

Мемлекеттік мекеме бюджет кірісі болып табылатын сома бойынша:
 – бюджеттің кірісіне өткізуге жататын активтерді жəне басқа материалдық 

құндылықтарды сатудан түскен сома; 
 – кінəлі тұлғаларға жатқызылған жəне бюджет кірісіне тапсыруға жа-

татын материалдық құндылықтар мен ақша қаражатының анықталған 
жетіспеушіліктері;
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 – өткен қаржы жылдары пайда болған дебиторлық берешекті қайтару со-
масы;

 – жаңа қаржы жылында бюджеттік шоттарға мемлекеттік мекемелер 
қайтаратын өткен қаржы жылындағы пайдаланылмаған бюджет қаражатының 
сомасы;

 – өзге түсімдер бойынша бюджетпен есеп айырысуды жүргізеді.
Бюджетпен есеп айырысу бойынша туындаған сома 3130 «Бюджетпен 

есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шоты қосалқы 
шоттарының кредитіне жазылады, бюджет кірісіне тиісті соманы аудару шама-
сына қарай – осы шоттың дебетіне жазылады [7.4-кесте]. 

Активтерді сатудан түскен қаражат бойынша бюджет алдында мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелерін есептеу мынадай жазбамен көрсетіледі: 7120 
«Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 3131 
«Активтерді сатудан түсетін кіріс бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті; берешекті өтеу 3131 
«Активтерді сатудан түсетін кіріс бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне Шоттар жоспарының 
ақша қаражатының тиісті қосалқы шотының/шотының 1231 «Сатып алушылар 
мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы 
шотының кредиті бойынша көрсетіледі. 

Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түскен ақша-
ның түсімі мен жұмсалуы жоспарында көзделген сомадан тыс түскен қаражат 
бойынша бюджет алдындағы   міндеттеме мынадай жазбамен көрсетіледі: 7120 
«Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 3132 
«Тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін 
кірістер бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық  берешек»  
қосалқы  шотының кредиті. Ал бюджетке қаражатты аудару: 3132 «Тауарлар-
ды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін кірістер 
бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының дебеті жəне 1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы шотының 
кредиті.

7.4-кесте
Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
№ Операция 

мазмұны
Дт Кт

1 Ұзақ мерзімді 
активтерді 
сатудан алынған 
кіріс бойынша 
міндеттемелерді 
есепке алу

7120 Бюджетке төленетін 
төлем бойынша шығыстар

3131 Активтерді сатудан 
түсетін кіріс бойынша 
бюджет алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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7.4-кестенің жалғасы

2 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
қызметтерді) 
өткізуден алынған 
кіріс бойынша 
міндеттемелерді 
есепке алу

7120 Бюджетке төленетін 
төлем бойынша шығыстар

3132  Тауарларды 
(жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер) 
өткізуден  түсетін  кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3 Өзге 
операциялардан 
алынған кіріс 
бойынша 
міндеттемелерді 
есепке алу

7120 Бюджетке төленетін 
төлем бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

4 Бюджет алдындағы 
берешекті өтеу

3131 Активтерді сатудан  
түсетін  кіріс бойынша 
бюджет алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3132  Тауарларды 
(жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер) өткізуден  
түсетін  кіріс бойынша 
бюджет алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  
1232 Арнайы төлем 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

Анықталған жетіспеушіліктер мен жымқырулар тексеру немесе 
тексеріс актісінде көрсетілген сомада кінəлі тұлғаларға жатқызылады жəне 
жетіспеушіліктер мен жымқырулар анықталған соң 5 күнтізбелік күн ішінде 
материалдар азаматтық шағым ұсыну үшін тергеу органдарына тапсыры-
луы тиіс. Сот шешімін алу кезінде кінəлі тұлғаларға жатқызылған сома сот 
органының атқару парағына сəйкес нақтылануы тиіс.

Келтірілген жетіспеушіліктер мен жымқырулардың зияны мөлшерін 
анықтау кезінде  зиянды анықтаған күндегі материалдық құндылықтардың 
құнына сүйенген жөн.
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Түгендеу барысында анықталған ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың 
жəне басқа активтердің жетіспеушілігі кінəлі тұлғалар есебінен өтеледі жəне 
есепке алуда корреспонденциялармен көрсетіледі:

 – осы мемлекеттік мекеменің қызметкерлері жол берген жетіспеушіліктерді 
анықтаған кезде 1262 «Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойын-
ша қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы шотының дебеті неме-
се өзге тұлғалар жол берген жетіспеушіліктерді анықтаған кезде 1280 «Өзге 
қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шотының дебеті, 1300 «Қорлар» 
шоты қосалқы шоттарының немесе 2300 «Негізгі құралдар» шоты қосалқы 
шоттарының кредиті;

 – кінəлі тұлға есебінен жетіспеушілікті есептен шығару: 1262 
«Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі» қосалқы шотының дебеті жəне 6330 «Өтеусіз түрде 
алынған активтерден алынатын кірістер» шотының кредиті жəне бір мезгілде: 
7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» шотының дебеті 
жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті.

Мемлекеттік мекеме арқылы бюджет кірісіне ақша қаражатының түсуі:
 – 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының дебеті жəне 1262 

«Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі» қосалқы шотының кредиті, бір мезгілде: 3133 «Өзге 
операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек» қосалқы шотының дебеті жəне 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» 
шотының кредиті;

 – бюджет кірісіне ақша қаражатының түсуі: 3133 «Өзге операциялар бо-
йынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының дебеті жəне 1262 «Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бо-
йынша қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы шотының кредиті.

7.4 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» жəне 4110 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешек» шоттарында қорларды жеткізу жəне қайта өңдеу 
жөніндегі шығыстарды қоса алғанда сатып алынған қорлар, ұзақ мерзімді 
активтер, қабылданған жұмыстар мен тұтынылған қызметтер үшін өнім 
берушілермен жəне мердігерлермен есеп айырысу ескеріледі [7.5-кесте].
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7.5-кесте
Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Орындалған жұмыс, 

көрсетілген қызмет үшін 
жеткізушілер (мердігерлер) 
шоты ұсынылды

7080 Коммуналдық 
төлемдер мен өзге 
қызметтер бойынша 
шығыстар 
7090 Ағымдағы 
жөндеуге арналған 
шығыстар
7140 Өзге 
операциялық 
шығыстар

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2 Материалдық 
құндылықтары, 
жабдықтары, өзге активтер 
(орындалған жұмыстар жəне 
көрсетілген қызметтер) үшін 
көрсетiлген шоттарға сəйкес 
сомаларды жеткізушілерге 
(мердігерлерге) аудару

3210  
Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

1081, 1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары, 
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

3 Мемлекеттік мекеменің 
балансына қабылданған 
құрылыс нысандары 
бойынша шығындар

2411 Аяқталмаған 
құрылыс 

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

4 Капитализацияға жататын 
ғылыми əзірлемелер 
бойынша ұйыммен 
орындалған жұмыстарды 
қабылдау

2412 Аяқталмаған 
құрылыс жəне 
күрделі салымдар

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2710 Материалдық 
емес активтер

2412 Аяқталмаған 
құрылыс жəне күрделі 
салымдар

5 Ғылыми əзірлемелерге 
арналған бюджеттік шоттан 
соманы аудару

3210 
Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

1082 Күрделі салымдар
Бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар 
бойынша қабылдауға 
арналған міндеттемелер 
жоспарлы 
тағайындаулар
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Өнім берушілермен жəне мердігерлермен есеп айырысулар бойынша 3210 
«Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
жəне 4110 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық 
берешек» шоттарының дебетіне төленген шоттардың сомасы жазылады, бұл 
ретте 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына 
сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шотының 
тиісті қосалқы шотының, 1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» шотының қосалқы 
шоты кредиттеледі.

Мердігер орындаған жұмыстардың, қорлар түсімінің, ұзақ мерзімді 
активтердің сомасына 2411 «Аяқталмаған құрылыс», 1310 «Материалдар», 
1340 «Тауарлар», 2300 «Негізгі құралдар», 2510 «Инвестициялық жылжы-
майтын мүлік», 2600 «Биологиялық активтер», 2710 «Материалдық емес 
активтер» қосалқы шотының дебетіне жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне 
мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек», 4110 «Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» шоты қосалқы 
шотының кредитіне жазба жүргізіледі.

Есептеу əдісі бойынша бухгалтерлік есеп шеңберінде 2013 жылғы қаржылық 
есептілікте мемлекеттік мекемелер бұдан бұрын есепке алудың кассалық əдісі 
бойынша теңгерімде көрсетілмеген активтер мен міндеттемелерді таниды.

Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері (мəселен, сыртқы қарыздардың 
міндеттемелерін есептеу əдісі бойынша Қаржы министрлігінің есепке алуы 
жөнінде) ол құрылған сəттен бастап, алынған қарыздар бойынша өтелмеген 
кредиторлық берешектің қалпына келтірілген сомасын 2013 жылғы қаржылық 
есептілікте көрсету үшін 3010 «Алынған қысқа мерзімді қарыздар», 4010 
«Алынған ұзақ мерзімді қарыздар»  шоттары бойынша 2013 жылы мынадай 
корреспонденция: 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» шотының 
дебеті мен 3010 «Алынған қысқа мерзімді қарыздар», 4010 «Алынған ұзақ 
мерзімді қарыздар» шоттарының кредиті бойынша танылады.

2014 жылдың 1 қаңтарындағы бухгалтерлік теңгерімде алынған қарыздар 
бойынша кредиторлық берешек сомасы 3010 «Алынған қысқа мерзімді 
қарыздар», 4010 «Алынған ұзақ мерзімді қарыздар» шоттары бойынша жəне 
Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларына, Есеп саясатына жəне Шоттар жос-
парына сəйкес 2013 жылғы алынған қарыздар бойынша кредиторлық берешек 
қозғалысы бойынша барлық операциялардың қалпына келтірілген сомаларын 
ескере отырып көрсетіледі. 

Мемлекеттік мекемелер 3220 «Ведомстволық есеп айырысулар бо-
йынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының қосалқы шотында 
қайтарылым негізінде ішкі кредит міндеттемелері бойынша есеп айырысу-
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ларды ескереді. Мемлекеттік мекеме ішкі кредиттеуді алуды мынадай жаз-
бамен көрсетеді: 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шоты қосалқы шотының дебеті жəне 3220 «Ведомстволық есеп айырысулар 
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шоты қосалқы шотының 
кредиті. Ішкі кредиттеу қаражатын қайтару 3220 «Ведомстволық есеп ай-
ырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шоты қосалқы 
шотының дебеті жəне 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспары-
на сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шоты қосалқы шотының 
кредиті бойынша көрсетіледі. Мемлекеттік оқу орнында стипендиялар төлеу 
бойынша операциялар мынадай тізбектермен көрсетіледі:

Мемлекеттік оқу орнының стипендияны төлеуге қаржыландыру алуы:
 – 1081 «Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға 

арналған жоспарлы тағайындаулары» қосалқы  шотының дебеті жəне  6010 
«Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотының кредиті;

 – стипендияны есептеу: 7020 «Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар» 
шотының дебеті жəне 3230 «Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотының кредиті;

 – оқу орнының стипендия төлеуі: 3230 «Стипендианттарға қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» шотының дебеті жəне 1081 «Жеке қаржыландыру жоспа-
ры бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
қосалқы шотының, 1010 «Кассадағы ақша қаражаты», 1020 «Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы шоты» шотының кредиті.

3271 «Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотында мемлекеттік сатып алу саласындағы Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес заңды немесе жеке тұлғалар 
белгілеген жағдайлар туындағанда тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға 
ол ақша қайтарылады немесе аударылады деген шарт негізінде мемлекеттік 
мекемеге түскен сома ескеріледі.

3271 «Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотының кредитіне мемлекеттік мекеменің уақытша 
иелігіне түскен сома жазылады, бұл ретте 1043 «Ақшаны уақытша орналасты-
ру ҚБШ» қосалқы шоты, 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шоты дебеттеледі, 
ал осы қосалқы шоттың дебетіне тағайындау бойынша шоттан аударылған не-
месе берілген сома жазылады.
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Бұдан басқа 3271 «Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебетіне сотталған жəне тергеу-
ге алынған-сотталған тұлғалардың жеке ақшасы мен олардан алынған сома, 
атқару парақтары бойынша сотталғандардың еңбекақысынан, зейнетақысынан, 
жəрдемақысынан жəне өзге кірістерінен ұсталған сома, сондай-ақ сотталғандар 
Қазақстан Республикасының бюджет жəне қылмыстық-атқарушылық 
заңнамасында көзделген шығындарға пайдаланған қаражат жазылады, бұл 
ретте 3273 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер» шоты, 3240 
«Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының тиісті 
қосалқы шоты кредиттеледі. 3271 «Ақшаны уақытша орналастыру бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредитіне сотталған 
жəне тергеуге алынған-сотталған тұлғалардың есептік шотына есептелген 
еңбекақы, зейнетақы, жəрдемақы мен өзге кірістер жазылады, бұл ретте 3248 
«Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шоты 
дебеттеледі.

Шарттар мен біржолғы тапсырыстар бойынша жұмыс үшін төленетін есеп-
телген қаламақы сомасы 3273 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер» 
қосалқы шотының кредитіне жазылады, бұл ретте 7140 «Өзге операциялық 
шығыстар» қосалқы шоты дебеттеледі.

Қаламақыны төлеу 3273 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек-
тер» қосалқы шотының дебеті жəне 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік   мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» шоты қосалқы шотының кредиті бойынша 
көрсетіледі.

7.5 Есептелген сыйақылардың (қаламақылардың) есебі

Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырылатын жобалар бойынша кон-
сультант қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу жəне қосымша ақы төлеусыртқы 
қарыздардың қаражатынан сыйақы (қаламақылар) төлеу жолымен жүргізіледі. 
Есептелген сыйақылардың (қаламақылардың) сомасына 3273 «Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешектер» қосалқы шотының кредитіне жəне 7140 
«Өзге операциялық шығыстар» шотының дебетіне жазба жүргізіледі.

Төленген сыйақылардың сомасы 3273 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешектер» қосалқы шотының дебеті жəне 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» 
шотының, 1060 «Арнайы шот», 1087 «Сыртқы қарыздардың жəне байла-
нысты гранттардың есебiнен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
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арналған жоспарлы тағайындаулар» шоты қосалқы шотының кредиті бойын-
ша көрсетіледі.

Мемлекеттік мекемені қаржыландырудың бекітілген жоспарынан тыс 
тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алу 3273 «Өзге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешектер» қосалқы шотында ескеріледі. Егер 
мемлекеттік мекеменің қаржыландырудың бекітілген жоспарынан тыс алған 
тауарлары үшін өнім беруші құжаттар ұсынса, алайда өнім берушіге тауар-
ларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) қайтару мүмкін болмаса, 
онда 3273 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер» қосалқы шотының 
кредитіне жəне Шоттар жоспарының тиісті қосалқы шотының дебетіне жазба 
жүргізіледі.

Республикалық жəне жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен тауарлар-
ды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алуға азаматтық-құқықтық 
мəмілелер жасайтын мемлекеттік мекемелер оларды аумақтық қазынашылық 
бөлімшелерінде тіркейді.

Мемлекеттік бюджет қаражатының есебінен мемлекеттік мекемелер жа-
сайтын, бірақ аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде тіркеуден өтпеген 
шарттар бюджеттік қаржы бөлумен қамтамасыз етілмейді жəне жасалмаған 
деп есептеледі.

Мемлекеттік мекемелер жоспарлы тағайындаулар немесе қабылданған 
міндеттемелер көлемінен тыс қарызға сатып алған тауарлар (жұмыстар, 
көрсетілетін қызметтер) бюджеттік ақша қаражаты есебінен төлеуге жатпайды.
Қаржыландырудың бекітілген жоспарынан тыс сатып алынған тауарлардың 
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) құнына төлеуге берілетін құжаттар 
(шоттар, орындалған жұмыстар актілері) жəне сатып алынған тауарлар 
өнім берушіге қайтарылуы тиіс, ал тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) қайтару мүмкін болмаған жағдайда, өнім берушіге берешек 
мемлекеттік мекеменің бухгалтерлік есебінде көрсетіледі. 

Кредиторлармен  есеп  айырысуды  түгендеу нəтижелері бойынша өндіріп 
алу үшін мүмкін емес мынадай:

Кредиторлық берешек:
 – кредитор таратылған жағдайда;
 – кредитор қарызды кешкен жағдайда, егер борыштан босату туралы 

шешімді кредит беруші мүлкінің меншік иесі немесе ол уəкілеттік берген 
тұлға қабылдаса;

 – мемлекеттік мекемеден өндіріп алуға сот бас тартса, оның ішінде талап 
ету уақытының өтіп кету себебінен есептен шығаруға жатады.

Мемлекеттік мекеменің басшысы есеп айырысуларды түгендеу актісін 
(онда басшының бұйрығына сəйкес комиссия құрамы,  кредиторлардың атауы, 
берешектің сомасы, пайда болуының уақыты мен себебі көрсетіледі), сондай-
ақ түгендеу комиссиясы хаттамасының негізінде бұл туралы 10 күн мерзімде 
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бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне хабарлай отырып, дебиторлық жəне 
кредиторлық берешекті есептен шығару туралы шешім қабылдайды. 

Үмітсіз кредиторлық берешекті есептен шығару (бұған объективті жағдай-
лар болған кезде) мынадай тізбекпен көрсетіледі: кредиторлық берешектің 
тиісті қосалқы шотының дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті.

Есепті кезеңнің аяғына өтелмеген, шетел валютасында берілген жəне 
ақша қаражатымен алуға/өтеуге жататын  кредиторлық берешек валюта 
айырбастаудың түпкілікті бағамы бойынша шетел валютасын қайта есептеу 
жолымен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.

Дебиторлық жəне кредиторлық берешек бойынша талдама есебін 
құжаттау тəртібі 

Əр айдың басында Нысандар альбомының 408 нысанды (6-меморалды ор-
дер) ұйымдармен есеп айырысу бойынша жинақтау ведомосінен өткен ай үшін 
2-6 бағандарда əр позиция (жол) бойынша өнім берушілердің материалдық 
құндылықтар алынбаған шоттарының мəліметтері жазылады. Өнім берушінің 
төленген шотының түсу шамасына қарай 2-4, 7-11 бағандарда əр позиция (жол) 
бойынша жазбалар жүргізіледі.

7-мемориалды ордерде – Нысандар альбомының 408 нысанды аванстық 
төлемдер тəртібінде есептеулер бойынша жинақтау ведомосі  əр өнім берушіге 
бір ай ішіндегі операцияны көрсету үшін қажетті жол саны бөлінеді. Жинақтау 
ведомосінде жазулар операцияның жасалу шамасына қарай əрбір құжат 
(төлеуге берілетін шот, шот) бойынша жүргізіледі. Бір айдың қорытындысы 
«Негізгі журнал» кітабына жазылады. Мемлекеттік мекеменің немесе 
орталықтандырылған бухгалтерияның кодына өнім беруші аванс төлемін 
қайтарған жағдайда «Негізгі журнал» кітабына жазба осы соманы ескерусіз 
жүргізіледі;

Қалған операциялар бойынша Нысандар альбомының 274 нысанды жеке 
мемориалды ордерлері жасалады, олар əрбір ай үшін жеке 23-тен бастап 
нөмірленеді. 

Операциялардың көлемі бойынша жинақтау ведомостарын жасау та-
лап етілмейтін мемлекеттік мекемелерде шоттардың корреспонденциясы 
Нысандар альбомының 274 нысанды жекелеген мемориалды ордерлерінде 
көрсетіледі. 

Дебиторлық жəне кредиторлық берешек бойынша талдама есеп есеп-
ке алу тіркелімдерінде (кітаптарда, көп бағанды карточкаларда, жинақтау 
ведомостерінде жəне басқа есепке алу тіркелімдерінде). Нысандар альбомының 
292-а нысанды көп бағанды карточкаларында немесе Нысандар альбомының 
292 нысанды кітабында жүргізіледі:

 – тегін, атын жəне əкесінің атын, лауазымын, берешектің жəне жетіспеуші-
лік сомасының туындау күнін көрсете отырып, əрбір кінəлі тұлға бойынша – 
ақша қаражатының жəне құндылықтардың жетіспеу жəне талан-таражға түсу 
сомасы, кінəлі тұлғалардың есебінен жатқызылған материалдардың бүлінуінен 
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болатын шығын сомасы жəне белгіленген тəртіппен ұстауға жататын басқа 
сома; 

 – кредиторлармен қаржыландырудың бекітілген  жоспарынан  тыс                    
есепайырысу; 

 – əр өнім беруші жəне мердігер бойынша – жобалық жұмыстарды 
(қызметтерді) орындауға шарттар (келісімшарттар) жасаған өнім берушілермен 
жəне мердігерлермен есеп айырысу;

 – əр операция бойынша – тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) құны түрінде бюджетке түсетін түсімдерге жəне оларды 
жұмсауға байланысты операциялар бойынша есеп айырысулар;

 – нысаналы ағымдағы трансфертер бойынша;
 – мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына міндетті əлеуметтік ауда-

рымдар жөніндегі қосалқы шоттар бойынша;
 – ішкі кредит беру бойынша.
Корпоративтік төлем карточкасын қолдана отырып бюджеттік ақша 

қаражатының нысаналы пайдаланылуын есепке алу Нысандар альбомының 
453 нысаны бойынша кітапта жүргізіледі.

Мемлекеттік мекемеге түсетін алименттерді өтеу туралы атқарушы парақ-
тар мен басқа құжаттарды тіркеу жəне есепке алу, сондай-ақ ұстау мөлшерін 
есептеу үшін Нысандар альбомының 437 нысанды алименттерді өндіріп алу 
туралы атқарушы парақтарды есепке алу кітабы жүргізіледі.

Əрбір алушы бойынша төленген қаламақы сомасы бойынша мəліметті 
алу үшін «Орындалған жұмыстар үшін басқа есеп айырысу» қосалқы шоты 
бойынша талдама есеп жүргізу үшін, егер олар жүргізілген болса Нысандар 
альбомының 417 нысанды карточка-анықтамасы жүргізіледі.

Нысандар альбомының 283 нысанды көп бағанды карточкаларда тапсырыс 
берушілермен олар үшін орындалған жұмыстар немесе көрсетілген қызметтер 
жəне дайын сатылған бұйымдарға есеп айырысулардың, сондай-ақ өндірістік 
оқыту үрдісінде оқушылар орындаған жұмыстар үшін кəсіпорындармен жəне 
мемлекеттік мекемелермен есеп айырысулардың; зейнетақы мен жəрдемақы 
төлеу бойынша; жұмыс берушілердің шотына аударылған сомадан міндетті 
əлеуметтік сақтандыруға трансферттер бойынша есеп айырысулардың талда-
ма есебі жүргізіледі.

Нысандар альбомының 294 нысанды кітабында:
1)  ғылыми əзірлемелерге жұмсалатын шығыстардың;
2)  əрбір іс-шара жəне шығыстардың ерекшелігі бойынша – басқа бюджет-

тер есебінен шығыстардың;
3)  бюджеттік бағдарламалар, кіші бағдарламалар мен шығыстардың 

ерекшелігі бойынша – трансферттер бойынша шығыстардың;
4)  қаржыландырудың бекітілген жоспарынан тыс мемлекеттік мекеме 

шығыстарының;
5)  байланысты гранттар есебінен жүргізілген шығыстардың талдама есебі 

жүргізіледі.
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Карточкалар əр шот бойынша жеке жүргізілетін Нысандар альбомының 
279 нысанды карточкалар тізілімінде тіркеледі.

Карточкалар картотекаларда сақталады, онда олар іштей материалды 
жауапты тұлғалар бойынша бөліну арқылы қосалқы шоттар бойынша, ал 
орталықтандырылған бухгалтерияларда қызмет көрсететін мемлекеттік меке-
мелер бойынша орналасады.

Дебиторлық жəне кредиторлық берешекті есептен шығару үшін негіздеме-
лер болған кезде дебиторлармен жəне кредиторлармен есеп айырысудің 
түгендеу актісіне анықтама жасалады, ол мынадай мəліметтерді қамтуы тиіс:

1) дебитордың, кредитордың атауы, толық нақты заңды мекен-жайы, 
СТН, болған кезде бизнес-сəйкестендіру нөмірі (БСН). Борышкердің мекен-
жайы мен орналасқан орны белгісіз болған жағдайда оны іздестіру бойынша 
қабылданған шаралар (тіркелген жері бойынша салық органдарына өтініш, 
жергілікті атқарушы органдар жəне басқа) көрсетіледі; 

2) берешек сомасы;
3) қандай баланстық шотта берешек есептелетіні, қандай міндеттемелер 

бойынша;
4) берешектің пайда болу күні;
5) берешекті растайтын құжаттар;
6) берешектің пайда болуына немесе уақытылы өндіріп алмауына кінəлі 

лауазымды тұлғалар;
7) регресті тəртіппен кінəлі есебінен шығын сомасын өндіріп алу мүмкін 

еместігі туралы дəлел;
8) борышты (дебиторлық берешекті) өндіріп алуға қисынсыз деп танудың 

толық негіздемесі (борышты өндіріп алу жөнінде қабылданған нақты шаралар, 
оның ішінде талап ету-қуыну жұмыстарын жүзеге асыру, берілген атқарушы 
құжаттары бойынша ақпарат;

9) тарату комиссиясы шешімінің немесе борышкерді банкрот деп 
таныған жағдайда тарату балансын бекіту туралы сот шешімінің күні, нөмірі. 
Мемлекеттік мекемеге талап арызда бас тарту негіздемесін көрсетуден бас 
тартқан кезде, жоғары тұрған сот инстанцияларына сот шешімін  шағымдану 
жөнінде қабылданған шаралар;

10) кредиторлық берешекті есептен шығару туралы шешім қабылдау үшін 
себептер (негіздер).

7.6 Кредиторлық берешектің қаржылық есептілікте ашылуы

«Қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» деген бап бо-
йынша (1«Бухгалтерлік баланс» нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 223, 311, 312, 313, 315-жолдары):
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• жинақталатын еңбек демалыстары бойынша құрылған резерв жөнінде 
есеп айырысулар;

• кредиторлық берешектерді есептен шығару сомалары мен себептері;
• активтерді жалдау бойынша кредиторлық берешектер туралы ақпарат.
163 «Қысқа мерзімді кредиторлық берешек» жолы бойынша 164, 165, 168, 

169, 178, 179, 180-жолдардың сомасы көрсетіледі.
164 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек» (3210) жолы бойынша ағымдағы қызметін қаржыландыруға жəне 
күрделі салымдарға бөлінген қаражат есебінен сатып алынатын құрылыс ма-
териалдары, құрастырмалар, бөлшектер жəне орнатуға арналған жабдықтар 
үшін жеткізушілермен жəне мердігерлермен есеп айырысу бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

165 «Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредитор-
лық берешек» (3220) жолы бойынша 166, 167-жолдардың сомасы  көрсетіледі. 

166 «Ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық  берешек» жолы бойынша  ведомоствоішілік есеп айырысулар 
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектер сомасы көрсетіледі.

167 «Ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» жолы бойынша ведомоствоаралық есеп айырысулар 
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешектер сомасы көрсетіледі.

168 «Стипендиаттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3230) жолы 
бойынша жоғары оқу орындарының студенттерi мен аспиранттары жəне 
мектептердiң, колледждердiң оқушыларына жəне басқа стипендиялар бойын-
ша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

169 «Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3240) жолы 
бойынша 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177-жолдардың сомасы  көрсетіледі. 

170 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» жолы бойынша еңбекақы төлеу жəне басқа да ақшалай 
төлемдер, уақытша еңбекке жарамсыздығы жөніндегі жəрдемақылар бойынша 
қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

171 «Атқару құжаттары бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» жолы бойынша атқарушы парақтар бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

172 «Депоненттелген сома бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» жолы бойынша мерзімінде алынбаған айлық жалақы, 
стипендиялар, өтемақылар, материалдық көмек жəне басқа да ақша төлемдері 
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

173 «Уақытша еңбекке жарамсыздығы жөнінде қызметкерлерге əлеуметтік 
жəрдемақы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» жолы бойынша 
қызметкерлерге уақытша еңбекке жарамсыздығы жөнінде есептелген, бірақ 
төленбеген əлеуметтік жəрдемақының қалдығы көрсетіледі.

174 «Кəсіподақтық мүшелік жарна сомаларын қолма-қол емес аударым-
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дар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» жолы бойынша  мүшелiк 
кəсiподақ жарналарының сомаларын қолма-қол ақшасыз аударымдар бойын-
ша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

175 «Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» жолы бойынша жинақталған демалыстар бойынша 
қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

176 «Банктерге салымдар бойынша шоттарға аударылған қолма-қол 
ақшасыз аударымдар бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» жолы бойынша қызметкерлердің банк мекемелерiнде алған  несиелері 
үшiн банктерге салымдар бойынша шоттарға аударылған қолма-қол ақшасыз 
аударымдар бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
сомасы көрсетіледі.

177 «Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» жолы 
бойынша қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы 
көрсетіледі.

178 «Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» (3250) жолы бойын-
ша алынған қарыздар бойынша төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар 
сомасыкөрсетіледі.

179 «Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3260) жолы бо-
йынша есепті кезеңге жалдық төлемдер бойынша берешек сомасы көрсетіледі.

180 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3270) жолы бойынша 
181, 182, 183-жолдардың сомасы көрсетіледі.

181 «Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» жолы бойынша оларды қайтару шартымен мемлекеттік мекеме-
де есептегі уақытша орналастырылатын ақшалар бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

182 «Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына байла-
нысты есеп айырысулар» жолы бойынша қызметкер жұмыстан босаған, 
степиндианттың оқу мерзімі аяқталған, атқару құжаттың пайдалану мерзімі 
аяқталған немесе мерзімі бір жылға дейінгі басқа да құжаттарға байланысты, 
қолма-қол тиындарды ақша айналымынан алу себептері бойынша жағдайларда 
төленбеген немесе артығымен төленген тиындар сомасы көрсетіледі. 

183 «Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер»  жолы бойынша 
есептің басқа баптарында көрсетілмеген өзге қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек сомасы көрсетіледі.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 50-57б.б.
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2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повыще-
ния квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 76-82 
с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 50-67с. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:
1. Кредиторлық берешек  дегеніміз не жəне олар қанша түрге бөлінеді?
2. Кредиторлық берешектер қалай анықталады жəне олардың тану 

критерийлерін анықтаңыздар.
3.  Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық береше-

гіне шоттар байланысын құрыңыз.
4. Есептелген сыйақылардың (қаламақылардың) есебін қалай түсінесіз?
5. Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-

шек тəртібін атаңыздар.
6. Бюджетке өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа 

мерзімді кредиторлық берешекті сипаттаңыздар.
7. Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық бере-

шек – бюджеттің кірісіне өткізуге жататын кірістер.
8. Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-

шек бойынша шоттар байланысын құрыңыз.
9. Есептелген сыйақылардың (қаламақылардың) есебіне анықтама 

беріңіздер.
10. Кредиторлық берешек бойынша талдама есебін құжаттау тəртібін 

жіктеңіздер.                   

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп

2012 жылдың шілдесінде мекеме қызметкерлеріне  685000 теңге еңбекақы 
есептелді, ал өндіріс жұмысшыларына 510000 теңге есептелді. Сонымен қатар, 
менеджерге келісімде көрсетілгендей 130000 теңге қаламақы есептелді.
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Салық ұсталмағанға дейінгі еңбекақы қоры қандай болады.
А) 1 325 000 теңге; 
В) 685 000 теңге; 
С) 510 000 теңге; 
Д) 1195 000 теңге; 
Е) 1192 000 теңге.
Жауабы: 685000+510000=1195000 теңге, ал 130000 теңге қаламақы 

еңбекақы қорына кірмейді.

2-есеп

Осы есеп шарттарында көрсетілгендей салық ұсталымынан кейінгі 
еңбекақы қоры қандай болады, егер мекеме қызметкерлер саны 2012 жылдың 
шілдесінде – 12, ал өндіріс жұмысшылары саны 11 болса?

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Қысқа мерзімді кредиторлық берешек қай шотта жүргізіледі?
А) 7110;
В) 6250;
С) 7430;
Д) 6010; 
Е) 3200.

2. Ұзақ мерзімді активтерді сатудан алынған кіріс бойынша 
міндеттемелерді есепке алу бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 1232 Арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек;
В) Дт 3131 Активтерді сатудан  түсетін  кіріс бойынша бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек
     Кт 1010 Кассадағы ақша қаражаты;
С) Дт 3132  Тауарларды (жұмыстар мен көрсетілген қызметтер) өткізуден  
түсетін  кіріс бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек
     Кт 1231  Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
Д) Дт 7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар
     Кт 3131 Активтерді сатудан түсетін кіріс бойынша бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек; 
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Е) Дт 3122 Əлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек
     Кт 3141 Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек.

3. Құралдардың көздері мен кредиторлық қарыздың есебі жүргізілетін 
шоттар:

А) Пассивті; 
В) Активті;
С) Аналитикалық;
Д) Синтетикалық;
Е) Субшот.

4. Орындалған жұмыс, көрсетілген қызмет үшін жеткізушілер 
(мердігерлер) шоты ұсынылды шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 7080 Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша 
шығыстар 
     Кт 3210  Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
В) Дт 3122 Əлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек
     Кт 3141 Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек;
С) Дт 3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 3142 Зейнетақы жинақтау қорына зейнетақы жарналары бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек;
Д) Дт 3142  Зейнетақы жинақтау қорына зейнетақы жарналары бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
Е) Дт 7050 Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар
     Кт 3143 Өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек.

5. «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қай шотта жүреді?

А)  3241;
В)  3210;
С)  3230;
Д)  3250;
Е)  3220.
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6. Сатып алушылармен жəне тапсырыс берушілермен есеп айырысу-
ды есепке алу ведомосі:

А) 7;
В) 6;
С) 5;
Д) 8;
Е) 9.

7. Корпоративтік төлем карточкасын қолдана отырып бюджеттік 
ақша қаражатының нысаналы пайдаланылуын есепке алу Нысандар 
альбомының қай нысаны бойынша кітапта жүргізіледі?

А) 292;
В) 437;
С) 453;
Д) 202;
Е) 345.

8. Бюджет алдындағы берешекті өтеу шоттар байланысын құрыңыз:
А) Дт 3142  Зейнетақы жинақтау қорына зейнетақы жарналары бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
В) Дт 3122 Əлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек
     Кт 3141 Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек;
С) Дт 3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 3142 Зейнетақы жинақтау қорына зейнетақы жарналары бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек;
Д) Дт 3131 Активтерді сатудан  түсетін  кіріс бойынша бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек
     Кт 1231  Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;                                                 
Е) Дт 7050 Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар
     Кт 3143 Өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек.

9. Бір айдың негізгі қорытындысы қандай құжатта жазылады?
А) Кіріс касса ордеріне;
В) «Негізгі-журнал» кітабында;
С) Шығыс касса ордеріне;
Д) Түгендеу ведомосында;
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Е) Бас кітапта.

10. «Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешектер» қандай шоттарда 
көрініс табады?

А) 4130;
В) 1120;
С) 1130;
Д) 1010;
Е) 1000.
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8-ТАҚЫРЫП

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРМЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ 
ТƏРТІБІ

Жоспар
8.1 Қызметкерлермен есеп айырысу есебі
8.2 Атқару құжаттары бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
8.3 Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысудың талдамалы есебін 
құжаттау жəне оның қаржылық есепте көрсетілуі

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Есеп беретін сома, төлем карточкасы, аванс, аванстық есеп, қолма-қол 

ақшасыз есеп айырысу.

8.1 Қызметкерлермен есеп айырысу есебі

Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша мемлекеттік мекеменің 
дебиторлық жəне кредиторлық берешектері активтер мен міндеттемелерді 
танудың өлшемдерін сақтаған кезде актив немесе міндеттеме ретінде таныла-
ды.

Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша операцияларды есепке алу үшін 
мынадай шоттар арналған:

1260 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі».
Оның ішінде:
1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі
1262 Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі.
1261 «Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі» қосалқы шотында қолма-қол ақшасыз есеп айыры-
су жəне корпоративтік төлем карточкасын қолдана отырып, бюджеттік ақша 
қаражаты есебінен есеп айырысу жолымен жүргізілмейтін шығыстарды 
төлеуге оларға берілетін іссапар шығыстарына берілетін аванстар бойынша 
есеп беретін тұлғалармен есеп айырысу ескеріледі.

Есеп беруге аванс осы мемлекеттiк мекемеде жұмыс iстейтін тұлғаларға 
ғана басшының ұйғарымы бойынша беріледі. Есептілікке сома берген кезде, 
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бухгалтерлiк қызметтiң қызметкерлерi өткен аванстар бойынша есеп беруге 
жауапты тұлғаның берешегінің жоқ екендігі туралы белгi жасалады.

Есептілікке берiлген ақша оларды беру кезінде көзделген мақсаттарға ғана 
жұмсала алады. Есептілікке жауапты тұлғалар жүргізілген шығыстарды рас-
тайтын құжаттарды қосу арқылы аванстық соманың жұмсалуы туралы есеп 
ұсынады. Аванстық есепке қоса берілген құжаттарді оларды есепте жазу 
тəртібімен есеп беретін тұлға нөмірлейді. 

Қызметкер іссапардан оралғаннан кейін 5 жұмыс күн ішінде, аванстық 
есеп беруге мiндеттi. Аванстың пайдаланылмаған қалдығын есеп беретін тұлға 
аванстық есепті тапсырғаннан кейін, 3 жұмыс күннен кешіктірмей қайтаруы 
тиіс. Есеп беретін тұлғаға жаңа аванстар беру бұрын берілген авансты қайтарған 
кезде ғана жүргізіле алады. 

Корпоративтік төлем карточкасы бойынша ағымдағы шоттан ақша 
қаражатын пайдалану туралы есеп беретін тұлғалар корпоративтік төлем кар-
точкасын қолдана отырып жүргізілген төлемдердің растауы болып табылатын 
құжаттарды қоса бере отырып аванстық есепті ұсынады. Бухгалтерлiк қызметте 
аванстық есептер арифметикалық түрде тексеріледi, сондай-ақ құжаттарды 
ресімдеудің дұрыстығы мен қаражаттыңмақсатқа сай жұмсалуы тексеріледі. 
Тексерілген аванстық есептерді мемлекеттік мекеменің басшысымен бекітеді.

Есеп беретін тұлғаларға берiлген сомаға 1261 «Есеп беретін сомалар бо-
йынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы 
шоты дебеттеледі жəне Шоттар жоспарының «Ақша қаражаты мен олардың 
баламалары» кіші бөлімі шоттарының тиісті қосалқы шоттары кредиттеледі. 
Аванстың жұмсалған сомасына жəне есепке берілген соманың қайтарылған 
қалдықтарына 1261 «Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің  қысқа  
мерзімді  дебиторлық  берешегі» қосалқы  шотының кредитіне жəне 1010 
«Кассадағы ақша қаражаты», 7070 «Іссапарларға арналған шығыстар», 7140 
«Өзге операциялық шығыстар», 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы 
шотының дебетіне жазбалар жүргізіледі [8.1-кесте].

8.1-кесте
Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Мемлекеттік 

мекеменің кассасынан 
есеп беру сомасының 
берілуі

1261 Есеп беретін сомалар 
бойынша қызметкерлердің 
қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

2 Шығындалған есеп 
берiлетiн сомалар 
туралы аванстық 
есептеменi ұсыну 
(қорларды сатып алу)

1310 Материалдар
1340 Тауарлар

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі
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8.1-кестенің жалғасы
3 Жетіспеушілікті кінəлі 

тұлғаның есебінен 
өндіруді есепке алу 

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу түрлері 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі 

6360 Өзге кірістер

Кінəлі тұлғаның 
есебінен өндірілетін  
бюджетке тиесілі  
жетіспеушілік 
сомасына бір уақытта 
екінші жазу беру

7120 Бюджетке төленетін 
төлем бойынша шығыстар

3133 Өзге 
операциялар бойынша 
бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

4 Кінəлі тұлғадан  
жетіспеушілік 
сомасының түсуі жəне 
бюджет алдындағы 
міндеттемелердің 
өтелуі

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

5 Бюджет алдындағы 
міндеттемелердің 
кінəлі тұлғадан 
жетіспеушілік 
сомасының өндіріп 
алу есебінен өтелуі

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі

Есеп беретін тұлғаның пайдаланылмаған аванс қалдығын қайтару теңгемен 
қолма-қол ақшамен жүзеге асырылады, есеп беретін жауапты тұлғаның             
тиынмен қайтарылмаған сома қалдығы соманы кейіннен есепке беру кезінде 
ескеріледі. Есепке берілетін соманың жұмсалуы туралы аванстық есептерді 
белгіленген мерзімде ұсынбаған немесе пайдаланылмаған аванс қалдықтарын 
кассаға қайтармаған жағдайда мемлекеттік мекеме Қазақстан Республикасы-
ның қолданыстағы еңбек заңнамасында белгіленген талаптарды сақтай оты-
рып аванстарды алған тұлғалардың еңбекақыларынан осы берешекті ұстауды 
жүргізуге құқығы бар.

Түгендеу барысында анықталған ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың 
жəне басқа активтердің жетіспеушілігі кінəлі тұлғалар есебінен өтеледі жəне 
есепке алуда корреспонденциялармен көрсетіледі:

• осы мемлекеттік мекеменің қызметкерлері жол берген 
жетіспеушіліктерді анықтаған кезде 1262 «Қызметкерлердің өзге есеп айыры-
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су түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы шотының 
дебеті немесе өзге тұлғалар жол берген жетіспеушіліктерді анықтаған кезде 
1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шотының дебеті, 1300 
«Қорлар» шоты қосалқы шоттарының немесе 2300 «Негізгі құралдар» шоты  
қосалқы шоттарының кредиті;

Кінəлі тұлға есебінен жетіспеушілікті есептен шығару: 
• 1262 «Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша 

қысқамерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы шотының дебеті жəне 6330 
«Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер» шотының кредиті 
жəне бір мезгілде: 7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» 
шотының дебеті жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;

• мемлекеттік мекеме арқылы бюджет кірісіне ақша қаражатының түсуі:
1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының дебеті жəне 1262 

«Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі» қосалқы шотының кредиті, бір мезгілде: 3133 «Өзге 
операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек» қосалқы шотының дебеті жəне 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» 
шотының кредиті;

• бюджет кірісіне ақша қаражатының түсуі: 3133 «Өзге операциялар 
бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының дебеті жəне 1262 «Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бо-
йынша қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы шотының кредиті. 

Еңбекақыны есептеу айына бір рет жүргізіледі жəне айдың соңғы күні 
есепте көрсетіледі.

Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 қаулысымен   
бекітілген Бюджеттің атқарылуы жəне оған кассалық қызмет көрсету 
ережесінде анықталған тəртіппен жүргізіледі.

Айдың бірінші жартысына қызметкерлерге еңбекақысының 50%-ы 
мөлшерінде аванс берілуі мүмкін, бұл сомадан Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында белгіленген тəртіппен ұстауға жататын салықтар сомасы 
алынып тасталады.

Есептелген еңбекақы сомасына 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
кредитіне жəне 7010 «Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар» шотының, 8012 
«Еңбекақы» қосалқы шотының дебетіне жазба жүргізіледі [8.2-кесте].

Есептелген еңбекақы сомасына 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
кредитіне жəне 7010 «Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар» шотының, 8012 
«Еңбекақы» қосалқы шотының дебетіне жазба жүргізіледі.
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8.2-кесте
Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Қызметкерлер мен 

жұмысшыларға 
еңбекақы жəне 
компенсациялық 
төлемдерді есепке алу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3241 Еңбекақы төлеу 
бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2 Əлеуметтік салықты 
есептеу

7040 Əлеуметтік 
салыққа арналған 
шығыстар

3122 Əлеуметтік салық 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3 Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру 
қорынаміндетті 
əлеуметтік есептеулер 
сомасын есепке алу

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімдік редиторлық 
берешек

3141 Мемлекеттік 
əлеуметтік 
сақтандыру қорына 
міндеттіəлеуметтік 
аударымдар бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

4 Əлеуметтік салықты 
аудару

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081, 1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

5 Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына 
міндетті əлеуметтік 
есептеулер сомасын 
аудару

3141 Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру 
қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081, 1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

6 Есептелген əлеуметтiк 
салықтың қаражаттары 
есебiнен жұмысшылар 
мен қызметкерлерге 
уақытша еңбекке 
жарамсыздық жөнiндегi 
жəрдемақылардые 
септеу

3244 Уақытша еңбекке 
жарамсыздығы 
бойынша əлеуметтік 
жəрдемақы бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3241 Еңбекақы төлеу 
бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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8.2-кестенің жалғасы
7 Уақытша еңбекке 

жарамсыздық жөнiндегi 
жəрдемақыларды 
есептеу сомасына 
əлеуметтік салық 
бойынша берешектін 
азаюы

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3244 Уақытша еңбекке 
жарамсыздығы бойынша 
əлеуметтік жəрдемақы 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

Төленген еңбекақы сомасы 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебетіне жəне 1010 
«Кассадағы ақша қаражаты» шотының кредитіне, 1080 «Республикалық бюд-
жеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша 
жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шотының тиісті қосалқы шотының, 1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» шоты 
қосалқы шотының кредитіне жазылады.

Белгіленген мерзімде алынбаған еңбекақы сомасы 3243 «Депоненттелген 
сома бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының кредитіне жəне 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебетіне жазылады 
[8.3-кесте].

 8.3-кесте
Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Мерзiмiнде алынбаған 

жалақыларды жəне 
шəкірт ақыларды 
депоненттердiң шотына 
аудару

3241 Еңбекақы төлеу 
бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
3230 Стипендианттарға 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3243 Депоненттелген 
сома бойынша 
қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

2 Депоненттерге тиесiлі 
соманы мемлекеттік 
мекеменің кассасынан 
төлеу

3243 Депоненттелген сома 
бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді  
кредиторлық берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

3 Қуыну мерзiмi өткен 
депоненттік берешек 
бойынша кірісті есепке 
алу

3243 Депоненттелген сома 
бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

6360 Өзге кірістер
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Белгіленген мерзімде алынбаған еңбекақы сомасы 3243 «Депоненттелген 
сома бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы 
шотының кредитіне жəне 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебетіне жазылады.

Депонентке берілген еңбекақы сомасына 3243 «Депоненттелген сома бо-
йынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шоты 
дебеттеледі жəне 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шоты, 1080 «Республикалық 
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бо-
йынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары» шотының тиісті қосалқы шотының, 1042 «Ақылы 
қызметтер ҚБШ» шотының қосалқы шоты кредиттеледі.

Талап ету мерзімі өткеннен соң депоненттік берешектің талап етілмеген 
сомасы есептеулердің түгендеу актісінің, актіге анықтаманың жəне түгендеу 
комиссиясы Хаттамасының негізінде өзге кірістер ретінде тануға жатады жəне 
есепке алуда 3243 «Депоненттелген сома бойынша қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 6360 «Өзге 
кірістер» қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының салық заңнамасының жəне Қазақстан Респуб-
ликасында зейнетақылық қамтамасыз ету туралы заңнаманың талаптарына 
сəйкес мемлекеттік мекеме қызметкерлері мен қызметшілердің жалақысынан 
мынадай есептеулер мен ұстап қалуларды жүргізеді: 

 – жеке табыс салығын есептеу мынадай тізбекпен көрсетіледі:
3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 3121 «Жеке табыс 
салығы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
кредиті; 

 – міндетті зейнетақы жарналары: 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
дебеті жəне 3142 «Жинақтау зейнетақы қорларына зейнетақы жарналары бо-
йынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті.

Мемлекеттік мекеме қызметкердің жазбаша өтініші негізінде, кейіннен 
мақсатына сай аудара отырып қызметкерлер мен қызметшілердің жалақысынан 
мынадай ұстап қалуларды жүзеге асырады:

 – мүшелік кəсіподақ жарналарын төлеуге: 3241 «Еңбекақы төлеу бойын-
ша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
дебеті жəне 3245 «Кəсіподақтық мүшелік жарна сомаларын қолма-қол емес ау-
дарымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
кредиті;

 – банктерге салымдар бойынша шоттарға: 3241 «Еңбекақы төлеу бойын-
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ша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
дебеті жəне 3247 «Банктерге салымдар бойынша шоттарға аударылған 
қолма-қол ақшасыз аударымдар бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;

 – сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін төлеуге: 3241 
«Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек» қосалқы шотының дебеті жəне 3248 «Қызметкерлерге өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;

Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында белгіленген 
тəртіппен банктен алынған несиені өтеуге: 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
дебеті жəне 3248 «Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
қосалқы шотының кредиті. 

Ұстап қалулар сомасын аудару 3121 «Жеке табыс салығы бойын-
ша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», 3142 «Жинақтау зейнетақы 
қорларына зейнетақы жарналары бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек», 3245 «Кəсіподақтық мүшелік жарна сомаларын қолма-қол емес 
аударымдарбойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек», 3247 «Бан-
ктерге салымдар бойынша шоттарға аударылған қолма-қолақшасыз ауда-
рымдар бойынша қызметкерлерге қысқамерзімді кредиторлық берешек» 
немесе 3248 «Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
тиісті қосалқы шотының дебеті бойынша жəне 1040 «Түсімдер мен есеп 
айырысуларды есепке алу үшін ҚБШ», 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шотының тиісті қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

Атқару парақтары мен басқа құжаттар бойынша жалақыдан ұсталған сома 
3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шотының дебетіне жəне 3242 «Атқару құжаттары бойын-
ша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
кредитіне жазылады.

8.2 Атқару құжаттары бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3242 «Атқару құжаттары бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебетіне аударылған сома жа-
зылады, бұл ретте 1040 «Түсімдер мен есеп айырысуларды есепке алу үшін 
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ҚБШ», 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына 
сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» шотының тиісті қосалқы 
шоты кредиттеледі.

Мемлекеттік мекеме есеп кезеңінің аяғында қызметкерлердің 
пайдаланылмаған демалыстары бойынша резервті таниды.

2013 жылғы қаржылық есептілікте өткен кезеңдердегі пайдаланылмаған 
демалыстар бойынша көшу күніне (2013 жылдың 1 қаңтары) дейінгі 
міндеттемелер сомасына өткен жылдардың қаржылық нəтижесіне (5220-шот) 
жатқыза отырып, резерв құрылады, 2013 жылғы пайдаланылмаған демалыс-
тар бойынша міндеттемелер сомасына есепті кезеңнің қаржылық нəтижесіне 
(5210-шот) жатқыза отырып, резерв құрылады.

Резерв мөлшері ағымдағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
демалыстың пайдаланылмаған күндері үшін демалысақының сомасы қайта 
есептеу жолымен анықталады.

Демалыстар бойынша резервті есептеудің сомасына 3246 «Пайдаланылма-
ған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» қосалқы шотының кредитіне жəне 7010 «Еңбекақы төлеуге арналған 
шығыстар» шотының дебетіне жазба жүргізіледі [8.4-кесте].

 8.4-кесте
Атқару құжаттары бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
№ Операция мазмұны Дт Кт

1 Демалыс төлемдеріне 
резерв есептеу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3246 Пайдаланылмаған 
демалыс бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

2 Қызметкерлерге 
еңбек демалысақысы 
есептелді

3246 Пайдаланылмаған 
демалыс бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3 Құрылған резерв 
аздығынан 
қызметкергееңбек 
демалысақысы 
есептелді

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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 8.4-кестенің жалғасы
4 Түгендеу нəтижесі 

бойынша еңбек 
демалысы ақысына 
резерв есептеу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3246 Пайдаланылмаған 
демалыс бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

Қызметкерлерге демалысақы төлеу 3246 «Пайдаланылмаған дема-
лыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
қосалқы шотының дебеті жəне 1010 «Кассадағы ақша қаражаты», 1042 
«Ақылы қызметтер ҚБШ» шотының, 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлытағайындаулары» 
шоты қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

Пайдаланылмаған демалыстар бойынша құрылған резерв сомасы жетпеген 
кезде демалысақыны есептеу 7010 «Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар» 
шотының дебеті жəне 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті бойынша жүзеге 
асырылады.

Мемлекеттік мекеме түгендеу қорытындысы бойынша есепті кезеңнің 
аяғында резервті жете есептеуді немесе демалыстар бойынша резервтің артық 
есептелген сомасын есептен шығаруды жүзеге асырады:

 – жете есептеу: 7010 «Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар» шотының 
дебеті жəне 3246 «Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті.

Есеп беретін тұлғаның алдындағы жалақының, стипендияның, бере-
шек сомасының тиынмен төленбеген қалдығы 3272 «Ақша айналымынан 
қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп айырысулар» қосалқы 
шотының кредиті жəне 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек», 3248 «Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының, 3230 «Стипендианттарға қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» шотының дебеті бойынша көрсетіледі.

Артық төленген тиындардың сомасы бір теңгеге дейін соманы дөңгелектеу-
дің арифметикалық əдісін қолдану нəтижесінде артық төленген тиындардың со-
масы (50 тиынға дейін аз жаққа дөңгелектеледі; 50 тиын жəне одан жоғары тиын 
үлкен жаққа дөңгелектеледі) 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша   қызметкерлерге   
қысқа   мерзімді   кредиторлық  берешек»,  3230 «Стипендианттарға қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек», 3248 «Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» тиісті қосалқы шотының кредиті жəне 3272 «Ақша ай-
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налымынан қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп айырысулар» 
қосалқы шотының дебеті бойынша көрсетіледі [8.5-кесте].

8.5-кесте
Артық төленген тиындардың сомасы шоттар байланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Бір теңгеге дейін 

жуықтап алу 
арифметикалық əдісі 
нəтижесінде төленбей 
қалған еңбекақы, 
шəкіртақы жəне т.б. тиын 
қалдықтары көрсетіледі

3272 Ақша 
айналымынан қолма-
қол тиындардың 
алынуына байланысты  
есеп айырысулар

3240 Қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2 Бір теңгеге дейін 
жуықтап алу 
арифметикалық əдісі 
нəтижесінде артығымен 
төленген тиын сомалары 
көрсетіледі

3240 Қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3272 Ақша 
айналымынан қолма-
қол тиындардың 
алынуына байланысты  
есеп айырысулар

3 Қолма-қол тиындарды 
ақша айналымынан алуға 
байланысты бюджет 
алдындағы берешек 
сомасын есепке алу

3272 Ақша 
айналымынан қолма-
қол тиындардың 
алынуына байланысты  
есеп айырысулар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек 

4 Қолма-қол тиындарды 
ақша айналымынан алуға 
байланысты ақшаны 
аудару

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек 

1081 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

Артық төленген тиындардың сомасы бір теңгеге дейін соманы дөңгелектеу-
дің арифметикалық əдісін қолдану нəтижесінде артық төленген тиындардың со-
масы (50 тиынға дейін аз жаққа дөңгелектеледі; 50 тиын жəне одан жоғары тиын 
үлкен жаққа дөңгелектеледі) 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша   қызметкерлерге   
қысқа   мерзімді   кредиторлық  берешек»,  3230 «Стипендианттарға қысқа 
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мерзімді кредиторлық берешек», 3248 «Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» тиісті қосалқы шотының кредиті жəне 3272 «Ақша ай-
налымынан қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп айырысулар» 
қосалқы шотының дебеті бойынша көрсетіледі. 

Жыл аяқталғанда 3272 «Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың 
алынуына байланысты есеп айырысулар» қосалқы шотының кредиті бой-
ынша төленбеген сома мен артық төленген тиындар сомасы арасындағы ай-
ырма түрінде қалыптасқан қалдық бір теңгеге дейін соманы дөңгелектеудің 
арифметикалық əдісін қолдану нəтижесінде жоғарыда көрсетілген төлемдер 
бойынша бюджетке есептеуге жатады. Бұл ретте 3272 «Ақша айналымынан 
қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп айырысулар» қосалқы 
шотының дебеті жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы 
қысқа  мерзімді кредиторлық  берешек» қосалқы  шотының кредиті бо-
йынша жазба жүргізіледі. Оны бюджетке аудару кезінде 3133 «Өзге опе-
рациялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек» қосалқы шотының дебеті жəне 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарынасəйкес міндеттемелерін қабылдауғаарналған жос-
парлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шотының тиісті қосалқы шотының кредиті бойынша жүзеге асырылады. 3272 
«Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына байланысты есеп айы-
рысулар» қосалқы шотының дебеті бойынша қалдық келесі жылға ауысады.

Атқару парақтары мен басқа құжаттардың əрекет ету мерзімі аяқталған 
жағдайда төленбеген не керісінше артық төленген тиындардың қалдығы 
бір теңгеге дейін соманы дөңгелектеудің арифметикалық əдісін қолдану 
нəтижесінде 3272 «Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына бай-
ланысты есеп айырысулар» қосалқы шотына есептеледі.

Жұмыстан босаған сəтте немесе есеп жылының аяғында қызметкерлерге 
қайтарылмаған тиындағы есепке берілген, 1261 «Есеп беретін сомалар бо-
йынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы 
шотының дебеті бойынша ескерілетін соманың қалдығы оның еңбекақысынан 
ұсталады,бұл кезде 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1261 «Есеп 
беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі» қосалқы шотының кредиті бойынша жазба жүргізіледі.

Мемлекеттік мекеменің есеп беретін жауапты тұлға алдындағы тиындағы 
берешегінің сомасы жұмыстан шыққан кезде 3272 «Ақша айналымынан қолма-
қол тиындардың алынуына байланысты есеп айырысулар» қосалқышотына 
есептен шығарылады, бұл кезде 1261 «Есеп беретін сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқамерзімді дебиторлық берешегі» қосалқышотының 
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дебеті жəне 3248 «Қызметкерлерге  өзге қысқамерзімді кредиторлық берешек» 
тиісті қосалқы шотының кредиті бойынша жазба жүргізіледі.

8.3 Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысудың талдамалы есебін 
құжаттау жəне оның қаржылық есепте көрсетілуі

Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысудың талдамалы есебі Нысан-
дар альбомының 386 нысанды (8-мемориалды ордер) есеп беретін жауапты 
тұлғалармен есеп айырысу бойынша жинақтаушы ведомосінде жүргізіледі. Əр 
жол бойынша есеп беретін жауапты тұлғаның тегі, берілген аванстың сомасы 
жəне жүргізілген шығыстардың сомасы, сондай-ақ қолданылмаған аванстың 
түскен сомасы жазылады. Ай аяқталғаннан кейін «1261 (3248) қосалқы 
шотының кредит есебі бойынша шығыстардың сомасы бекітілді» бағаны 
жəне «Қосалқы шоттар дебеті» мен «Екінші жазбалар» бағандары бойынша 
қорытындылар «Басты журнал» кітабына жазылады.

Есеп беруге жауапты тұлғалары аз мемлекеттік мекемелерде есеп 
айырысудың талдамалы есебі Нысандар альбомының 292-а нысанды карточ-
каларында (Нысандар альбомының 292 нысанды кітабында) əр есеп беретін 
тұлға бойынша жүргізіледі.

Корпоративтік төлем карточкасын қолдана отырып бюджеттік ақшаны ны-
саналы пайдаланудың талдамалы есебі Нысандар альбомының 453 нысаны 
бойынша кітапта жүргізіледі.

Мыналар жалақыны есептеу үшін негізгі құжаттар болып саналады: 
мемлекеттік мекеменің бекітілген штат кестесі жəне жалақы ставкаларына 
сəйкес қызметкерлерді қабылдау, жұмыстан шығару жəне ауыстыру туралы 
бұйрықтары, Нысандар альбомының 421 «Пайдаланылған жұмыс уақытын 
есепке алу жəне жалақыны есептеу табелі» нысаны, Нысандар альбомының 
423 «Жұмыс нормаларын есептеу картасы» нысаны, Нысандар альбомының 
424 «Наряд» нысаны бойынша пайдаланылған жұмыс уақытын есепке алу 
табельдері, Нысандар альбомының 449 «Еңбек кітапшалары бланкілерін есеп-
ке алудың кіріс-шығыс кітабы» нысаны бойынша жəне басқа құжаттар.

Жұмыс уақытын пайдалануды есепке алу табельдерін (Нысандар 
альбомының 421 «Жұмыс уақытын пайдалануды есепке алу жəне жалақыны 
санау табелі» нысаны) ай сайын мемлекеттік мекеме бойынша бұйрықпен 
тағайындалған тұлғалар белгіленген нысан бойынша жүргізеді.

Ай соңында табель бойынша жұмыс істеген күндердің жалпы саны, сондай-
ақ артық жұмыс сағаттары анықталады. Толтырылған табель мен басқа тиісті 
қолдармен бекітілген құжаттар белгіленген мерзімде жалақыны есептеу үшін 
бухгалтерлік қызметке тапсырылады. 

Бір ай үшін жалақы есептеу жəне айдың екінші жартысы үшін төлеу 
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əдетте Нысандар альбомының 49 нысанды есеп айырысу-төлем ведомосі 
бойынша жүргізіледі. Есеп айырысу-төлем ведомосінде табельдік нөмір, 
қызметкерлердің аты-жөні, есептелген жалақы жəне жəрдемақы, берілген 
аванс сомасы, ұсталған салық жəне басқа сома жазылады.

Жұмысшылар жəне қызметкерлер демалысқа кеткен кезде есеп айырысу 
Нысандар альбомының 425 нысанды демалыс беру туралы есебінде жүргізіледі. 
Бұл есеп айырысулар бойынша есептелген сома ағымдағы айға ашылған есеп 
айырысу-төлем ведомосына жазылады. Демалысқане жұмыстан шыққанда 
жалақы бойынша біржолғы есеп айырысулар жалпы есеп айырысумен сəйкес 
келмесе, есеп айырысу аралық кезеңдегі төлемдер Нысандар альбомының 389 
нысанды төлем ведомостары не кассалық шығыс ордері бойынша жүргізіледі.
Бұл есеп айырысулар бойынша есептелген жəне төленген сома ағымдағы 
айдыңесеп айырысу-төлем ведомосына жазылады.

Бұл ретте «Беруге сома» бағанында тиісті аты-жөннің қасына сызық 
қойылады. 

Есеп айырысу-төлем жəне төлем ведомостарына осы ведомостарды 
жасаған жəне тексерген тұлғалар қол қояды. Жалақы төлеуге берілетін рұқсатқа 
мемлекеттік мекеменің басшысы жəне бас бухгалтер қол қояды. 

Төлеу уақыты аяқталғаннан кейін кассир есеп айырысу-төлем жəне 
төлем ведомостарында жалақысын алмаған адамдардың аты-жөнінің қасына 
мөртабан қоюға не қолымен «Депонатталды» деп жазуға жəне депонатталған 
сома тізілімін жасауға міндетті. Ведомостың соңында кассир нақты төленген 
сома туралы мен алынбаған жалақы сомасы туралы жазба жасап, оларды төлем 
жəне есеп айырысу-төлем ведомостары бойынша жалпы қорытындымен салыс-
тырып əрі жазуды өз қолымен растауы тиіс. Егер ақшаны кассир емес, басқа 
тұлға берсе, ведомоста қосымша «Ақшаны ведомоспен берген – лауазымы, 
қолы, қолды таратып жазу» деген жазба жасалынады. Кассирдің төлем жəне 
есеп айырысу-төлем ведомостарында жасаған жазбалары мұқият тексерілген 
жəне берілген жəне депонатталған сома саналған соң берілген жалақы сома-
сына белгіленген тəртіппен ресімделген кассалық шығы сордері жасалады, ол 
белгіленген тəртіппен ресімделеді жəне кассалық кіріс жəне шығыс ордерлері 
тіркелетін журналда тіркеледі.

Төлем жəне есеп айырысу-төлем ведомостарында касса бойынша ақшаны 
есептен шығару жүргізілген кассалық шығыс ордерінің күні жəне нөмірі жа-
зылады. 

Еңбекақы бойынша депонантталған соманың есебі Нысандар альбомының 
441 нысанды депонантталған еңбекақымен стипендияның талдамалы есебі 
кітабында жүргізіледі. Кітаптағы жазу əр депонент бойынша жүргізіледі.

Ай соңында Нысандар альбомының 441 нысанды кітабында «Кредит» пен 
«Дебет» бағандары бойынша қорытынды саналады жəне келесі айдың басына 
кредиттік қалдық шығарылады.

Қызметкердің өткен кезеңдердегі жалақысы туралы мəліметтер алу 
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үшін Нысандар альбомының 417 нысанды карточка-анықтамасы (жеке шот) 
жүргізіледі, онда қызметкер туралы жалпы мəліметтерден басқа ай сайын 
есептелген жалақы сомасы түрлері бойынша көрсетіледі. 

Есеп айырысу-төлем ведомостары негізінде 5-мемориалды ордер – жалақы 
мен стипендиялар бойынша Нысандар альбомының 405 нысаны (сондай-
ақ тұрғын үйді күтіп-ұстауға жəне коммуналдық қызметтерді төлеуге əскери 
қызметшілерге, ішкі істер органдары қызметкерлеріне, сондай-ақ өртке қарсы 
қызмет органдарының жедел іздестіру, тергеу жəне əскери бөлімшелері, 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі қылмыстық-атқару жүйесі ор-
гандары мен мекемелерінің, қаржы полициясы органдары қызметкерлеріне 
ақшалай  өтемақыны  есептеуді  қамтиды)  есептеу  ведомостерінің  жиынтығы 
есепке алу-төлем ведомостарының негізінде жасалады.

Ауру парақтары (еңбекке жарамсыздық парақтары) жеке дестеге тігіледі 
жəне жыл басынан бастап хронологиялық тəртіппен нөмірленіп отырады. Əр 
парақта олар есептеу үшін енгізілген есеп айырысу-төлем ведомосының нөмірі 
жазылады.

Персоналмен есеп айырысудың сараптама есебі Нысандар альбомының 
292-а нысанды карточкаларында (Нысандар альбомының 292 нысанды 
кітабында) жүргізіледі:

 – əрбір сақтандыру органы бойынша – сақтандыру шарттары бойынша;
 – əрбір кəсіподақ ұйымдары бойынша – мүшелік кəсіподақ жарналары 

бойынша;
 – несие берген банктің əр мекемесі үшін жеке шоттар бойынша – банк 

несиелері бойынша;
 – орындау парақтары жəне басқа құжаттар бойынша – əрбір алушы бо-

йынша аты-жөні немесе мемлекеттік мекеме аты, орындау парағының не басқа 
құжаттың нөмірі, күні жəне орындалу мерзімі, ұсталынатын соманы (пайыз) 
көрсету арқылы;

 – əрбір өтемақы алушы бойынша – əскери қызметшілерге тұрғын үйді 
күтіп-ұстау мен коммуналдық қызметтер бойынша шығындарды төлеуге 
ақшалай өтемақы есептеу мен төлеу.

Мемлекеттік мекемеге келіп түсетін алимент өндіріп алу туралы орын-
дау парақтарын жəне басқа құжаттарды тіркеу жəне есепке алу, сондай-ақ 
ұсталынатын мөлшерді есепке алу үшін Нысандар альбомының 437 нысанды 
алимент өндіріп алу туралы орындау парақтарын есепке алу кітабы жүргізіледі. 

Уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша əлеуметтік жəрдемақыны есеп-
теу жəне төлеу жөніндегі есеп айырысуларды есепке алуды мемлекеттік ме-
кеме Нысандар альбомының 283 нысанды көп бағанды карточкаларында 
жүргізіледі.

Жеке тұлғаның (қызметкердің) аударылған міндетті зейнетақы жарналары 
туралы толық мəлімет алу үшін мемлекеттік мекеме жинақтаушы зейнетақы 
қорларына төленетін міндетті зейнетақы жарналарын есепке алу Нысандар 
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альбомының 451 нысанды карточкасын толтырады, оның көшірмесін жылына 
бір рет жеке тұлғаға (қызметкерге) береді. 

Бухгалтерлік баланс активінің 017 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі» (1260) жолы бойынша есеп беретін сомалар жəне де 
өзге операциялар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық бере-
шек сомасы көрсетіледі.

218 «Қызметкерлерге  қысқа мерзімді кредиторлық берешек» (3240) жолы 
бойынша еңбекақы төлеу жəне өзге есеп айырысулар (атқару құжаттары               
бойынша, депоненттелген сома, уақытша еңбекке жарамсыздығы үшін 
жəрдемақы, кəсіподақтар жарнасы, пайдаланылмаған демалыстар, банкілерге 
салымдар) бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 58-65.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 83-
91 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 68-83с. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:
1. Қызметкерлерге  қысқа мерзімді кредиторлық берешек.
2. Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша операцияларды есепке алу 

үшін қандай шоттар қолданылады?
3. Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі қандай шотта көрініс табады?
4. Уақытша еңбекке жарамсыздықты қалай түсінесіз?
5. Жұмыс уақытын пайдалануды есепке алу табельдерін құрыңыз.
6. Қызметкерлерге еңбекақыны аудару қандай жазбада жүргізіледі?
7. Аванстық есеп беру қандай жағдайда орын алады?
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8. Қызметкерлерге демалысақы төлеуде қандай шоттар байланысы 
құрылады?

9. Еңбекке жарамсыздық парақтары қалай рəсімделеді?
10. Уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша əлеуметтік жəрдемақыны 

есептеу жəне төлеу қандай нысанда жүргізіледі?

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар 

1-есеп

ҚР Еңбек заңдылықтарына байланысты мекеме қызметкерлеріне 2012 
жылға 56 күндік еңбек демалысы белгіленген.

Д. С. Қарабалаев 2012 жылы 10 күндік еңбек демалысын пайдаланған жоқ. 
Оның 2012 жылғы күндік жалақысы 4000 тенгені, ал 2011 жалақысы – 3500 
теңгені құрады.

Д. Е Ибраимовқа 2012 жылға 50 күндік еңбек демалысы берілді. Оның 
2012 жылғы күндік жалақысы 3800 теңгені, ал 2011 жалақысы – 3400 теңгені 
құрады.

Есепті кезең аяғына резерв сомасын есептеп 3246 «Пайдаланылмаған дема-
лыс бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының  
қалдығын  есептеп шығарыңыз.

а) 40 000 теңге; 
б) 22 800 теңге; 
в) 62 800 теңге; 
г)  44 500  теңге.
Жауабы: Н. Қ. Асылбаев 2012 жылы 10 күндік еңбек демалысына резерв  

40000 теңге (4000*10 күнге) жəне Құрақбаев О.С-ға 2012 жылға 6 күндік еңбек 
демалысына резерв 22800 тенге (3800*6 күнге-(56-50),  барлығы-62800 теңге 
соммасына резерв құрылу керек.

2-есеп
Осы есептегі өзге шарттар өзгермей, тек ҚР еңбек заңдылықтарына байла-

нысты мекеме қызметкерлеріне  2012 жылға еңбек демалысы 56 күндік орнына 
52 күндік болып бекітілсе, есеп шешімі қалай өзгерер еді?

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі қандай шот-
та көрініс табады?

А) 1260;
В) 1210;
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С) 1220;
Д) 1300;
Е) 1400.

2. Қызметкер іссапардан оралғаннан кейін  неше жұмыс күн ішінде, 
аванстық есеп беруге мiндеттi?

А) Бес жұмыс күн;
В) Үш жұмыс күн;
С) Бір жұмыс күн;
Д) Бір апта жұмыс күн;
Е) Екі жұмыс күн.

3. Мемлекеттік мекеменің кассасынан есеп беру сомасын берілуі шот-
тар байланысын көрсетіңіз:

А) Дт 1250  Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 6210 Сыйақылар бойынша кірістер;
В) Дт 1340 Тауарлар
     Кт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі;
С) Дт 1250 Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 6220 Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер;
Д) Дт 7210 Трансферттер  бойынша шығыстар
     Кт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
Е) Дт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі
     Кт 1010 Кассадағы ақша қаражаты.

4. Қазақстан Республикасының салық заңнамасының жəне Қазақстан 
Республикасында зейнетақылық қамтамасыз ету туралы заңнаманың та-
лаптарына сəйкес мемлекеттік мекеме қызметкерлер мен қызметшілердің 
жалақысынан қандай есептеулер мен ұстап қалуларды жүргізеді?

А) Жеке табыс салығы жəне кəсіподақ жарнасы;
В) Жеке табыс салығы жəне міндетті зейнетақы жарнасы;
С) Міндетті зейнетақы жарнасы жəне кəсіподақ жарнасы;
Д) Жеке табыс салығы;
Е) Алимент жəне міндетті зейнетақы жарнасы.

5. Жетіспеушілікті кінəлі тұлғаның есебінен өндіруді есепке алу шот-
тар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1340 Тауарлар
     Кт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
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В) Дт 1262 Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі
     Кт 6360 Өзге кірістер;
С) Дт 1250 Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 6220 Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер;
Д) Дт 7210 Трансферттер  бойынша шығыстар
     Кт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
Е) Дт 1250  Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
    Кт 6210 Сыйақылар бойынша кірістер.

6. Жалақыны есептеу үшін негізгі құжаттар болып саналады: 
А) Аванстық есеп, касса ордері, жұмыстан шығару жəне ауыстыру туралы 
бұйрықтары, жəне басқа құжаттар;
В) Мемлекеттік мекеменің бекітілген штат кестесі жəне жалақы ставкала-
рына сəйкес қызметкерлерді қабылдау, шот фактура жəне басқа құжаттар;
С) Жалақы ставкаларына сəйкес қызметкерлерді қабылдау жəне басқа 
құжаттар;
Д) Мемлекеттік мекеменің бекітілген штат кестесі жəне жалақы ставкала-
рына сəйкес қызметкерлерді қабылдау, жұмыстан шығару жəне ауыстыру 
туралы бұйрықтары жəне басқа құжаттар; 
Е) Мемлекеттік мекеменің бекітілген штат кестесі, бұйрықтар, мемориалды 
ордерлер, жүкқұжат жəне басқа құжаттар.

7. Кінəлі тұлғадан  жетіспеушілік сомасының түсуі жəне бюджет 
алдындағы міндеттемелердің өтелуі бойынша шоттар байланысын 
құрыңыз:

А) Дт 1270 Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
     Кт 6220 Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер;
В) Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаты
     Кт 1262 Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі;
С) Дт 1262 Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі
     Кт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
Д) Дт 1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
Е) Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаты
     Кт 1280  Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер.
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8. Құрылған резерв аздығынан қызметкергееңбек демалысақысы 
есептелудің шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 7010 Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар
     Кт 3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
В) Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаты
     Кт 1262 Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі;
С) Дт 1270 Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
     Кт 6220 Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер;
Д) Дт 1262 Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі
     Кт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
Е) Дт 1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары.

9. Персоналмен есеп айырысудың сараптама есебі Нысандар 
альбомының қай нысанды карточкаларында  жүргізіледі?

А) 292-а;
В) 235-а;
С) 232-а;
Д) 202-а;
Е) 92-а.

10. Түгендеу нəтижесі бойынша еңбек демалысақысына резерв есептеу 
бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 7010 Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар
     Кт 3246 Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек;
В) Дт 1270 Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
     Кт 6220 Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер;
С) Дт 1262 Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі
     Кт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
Д) Дт 1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
Е) Дт 1010 Кассадағы ақша қаражаты
     Кт 1280  Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер.
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9-ТАҚЫРЫП 

ҚОРЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
9.1 Қорларды бастапқы тану жəне олардың есебін ұйымдастыру 
9.2 Қорлардың бастапқы бағалануы жəне есебі.
9.3 Қорлардың кейінгі есебі жəне бағалануы 
9.4 Қорлардың есептен шығарылуы 
9.5 Қорлардың қаржылық есептілікте ашылуы
9.6 Қорлар бойынша жасалған операцияларды құжаттау

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар пайдаланылады:
Қорлар, активтің құнсыздануынан болатын шығын, əділ құн, таза сатыла-

тын құн.

9.1 Қорларды бастапқы тану жəне олардың есебін ұйымдастыру 

Қорлар құрылыс материалдарын, оқу, ғылыми зерттеулер жəне басқа 
мақсаттар үшін материалдарды, дəрі-дəрмектер мен байлау құралдарын, тамақ 
өнімдерін, отын жəне жағу, шаруашылық материалдары мен кеңсе құралдарын, 
арнайы киім-кешекті жəне басқа жеке пайдаланудағы құралдарды, қосалқы 
бөлшектерді, аяқталмаған өндірісті, дайын өнімді, тауарларды, жолдағы 
қорларды қамтиды.

Қорларды есепке алу материалдардың атауы мен жауапты тұлғалар бо-
йынша сандық жəне сома түрінде жүргізіледі. Қорларды есепке алудың 
негізгі міндеттері барлық материалдық құндылықтардың дұрыс қолданылуы 
мен қозғалысын бақылау жəне сақталуын қамтамасыз ету; қорлар мен 
шығыстардың белгіленген нормаларын сақтау, белгіленген тəртіппен сатуға 
жататын, қолданылмайтын материалдарды уақытылы анықтау; мемлекеттік 
мекемелердің қоймасындағы қалдықтар туралы нақты мəліметтерді алу болып 
табылады.

Бухгалтерлік қызмет жүйелі түрде қоймадағы материалдық құндылықтар-
дың түсімі мен жұмсалуына бақылауды жүргізеді, сондай-ақ қоймада (қамбада) 
жүргізілген жазбалармен материалдарды есепке алу жөніндегі өз жазбалары-
мен салыстырады.

Мемлекеттік мекеменің қорларын есепке алу үшін мынадай шоттар 
арналған:

1310 «Материалдар». Бұл шот келесі қосалқы шоттарды қамтиды:
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1311 – «Құрылыс материалдары», мұнда күрделі құрылысқа арналған 
қаражаттың есебінен сатып алынған жəне құрылыс-монтаж жұмыстарында 
пайдаланылатын құрылыс материалдары есепке алынады. Құрылыс материал-
дарына силикат материалдары (цемент, құм, əк, тас, кірпіш, қыш), ағаш мате-
риалдары (бөрене, тілінген тақтайлар, фанера), құрылыс материалдары (темір, 
қаңылтыр, болат, табақталған мырыш), металл бұйымдар (шегелер, гайкалар, 
болттар, құрсаулар), санитарлық-техникалық материалдар (крандар, муфталар, 
тройниктер), электротехникалық материалдар (кабель, шамдар, патрондар, ро-
ликтер, байлайтын заттар, сымдар, сақтандырғыш тетіктер), химиялық-сұйық 
заттар (сыр, олифа, толь) жəне басқа осындай материалдар жатады;

1312 – «Оқу, ғылыми жəне басқа мақсаттарға арналған материалдар», мұнда 
реактивтер мен химикаттар, қара металдардың сынықтары мен қалдықтары, 
түсті металдардың сынықтары мен қалдықтары, арнаулы қор материалдары, 
əйнек жəне химиялық ыдыстар, металдар, электроматериалдар мен радиома-
териалдар, радиошамдар, фотожарақтар, оқу бағдарламалары, оқулықтар мен 
ғылыми жұмыстарды шығаруға арналған қағаздар, тəжірибелік жануарлар 
мен оқу мақсаттарына жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған матери-
алдар, сондай-ақ тіс салуға арналған қымбат бағалы жəне басқа металдар, ату 
жарақтары, белсенді өңдеу, арнайы өңдеу жəне газсыздандыру материалдары, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған ұзақ мерзімді қолдану материалда-
ры жəне де шаруашылық келісім ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін 
алынған арнайы құралдар есепке алынады.

1313 – «Дəрі-дəрмектер жəне байлап-таңу   құралдары», мұнда сметала-
рында шығыстарды экономикалық сыныптаудың тиісті ерекшелігі бойынша 
қаржыландыру көзделген, емдеу – алдын алу жəне емдеу – мал дəрігерлік жəне 
басқа бюджеттік ұйымдардағы дəрі-дəрмектер, құрамдық заттар, бактериялық 
препараттар, сарысулар, екпелер, қан жəне байлап-таңу құралдары есептеледі. 
Бұл қосалқы шотта, сондай-ақ өз дəріханалары бар медициналық мекемелердегі 
қосымша жəне дəрі жасайтын материалдар есепке алынады.

1314 – «Тамақ өнімдері», мұнда шығыстарын экономикалық сыныптаудың 
ерекшелігі бойынша қаржыландыру жоспарында қаржы бөлу көзделген, 
мемлекеттік мекемелердің тамақ өнімдері есепке алынады.

1315 – «Отын, жанар жəне жағармай материалдар», мұнда қоймалар 
мен қорларда, сондай-ақ тікелей материалды жауапты адамдарда сақталған 
отынның, жанар жəне жағар майлардың барлық түрлері (ағаш, көмір, шым-
тезек, бензин, керосин, қарамай, автол жəне басқа жанар-жағар май)  есепке 
алынады.

1316 – «Шаруашылық материалдары жəне кеңсе жарақтары», мұнда 
мемлекеттік мекемелердің ағымдағы қажеттіліктері үшін қолданатын 
шаруашылық материалдары мен кеңсе жарақтары есепке алынады.

1317 – «Арнайы киімдер жəне өзге де жеке қолдану заттары», мұнда есепке 
алынады:



195

 – іш киім (жейделер, қысқа жеңді көйлектер, халаттар);
 – төсек орын жабдықтары мен жарақтары (матрацтар, жастықтар, көрпелер, 

ақ жаймалар, көрпе тыстар, жастық тыстар, жапқыштар, төсек-қапшықтар);
 – киім жəне нысанды киімдер, арнаулы киімдерді қоса (костюмдер, пальто-

лар, сулықтар, шолақ тондар, көйлектер, кофталар, юбкалар, күртелер, шалбар-
лар), құнына жəне қызмет мерзіміне қарамастан, бюджеттің есебінен ұсталатын 
денсаулық сақтау, оқу-ағарту, халықты əлеуметтік қорғау қызметкерлері жəне 
басқаларға арналған формалық киім жəне аяқ киім; 

 – спорт киімдері жəне аяқ-киім (костюмдер, аяқ киімдер) жəне өзге де 
жеке қолдану заттары;

1318 – «Қосалқы бөлшектер», мұнда машиналарда (медициналық, элек-
тронды есептеу жəне басқа бөліктерді), жабдықтарда, тракторларда, комбайн-
дарда, көлік құралдарында (моторлар, қақпақтарды қосатын автокөліктік ши-
налар, камералар, жиек ленталары) тозған бөлшектерін ауыстыру жəне жөндеу 
үшін арналған қосалқы бөлшектер; 

1319 – «Өзге материалдар», мұнда құнына қарамастан барлық жануарлар 
түрлерінің төлдері жəне бордақылаудағы малдар, құстар, үй қояндары, терісі 
бағалы аңдар, малға жəне басқа жануарларға арналған шөп, пішен, сұлы жəне 
басқа мал азығының түрлері, дақылдар, тыңайтқыштар жəне басқа да мате-
риалдар, егер мемлекеттік мекемелерде жұмыс аттары болса, онда төлі де 
(құлындары) есепке алынады, сондай-ақ қайтарылатын немесе ауыстырылатын 
ыдыстар (күбілер, бидондар, жəшіктер, шыны банкалар, шөлмектер  жəне басқа 
да шөлмектер), бос (босалқы), сондай-ақ жəне материалдық құндылықтарымен 
орналасқан орны толтырылатын шығындары үстеме шығыстардың құрамында 
құрылыс-монтаж жұмыстарының құнына жатқызылатын уақытша (атаусыз) 
құрылыстар, қосалқы жайлар мен қондырғылар, алдыңғы қосалқы шоттарда 
көрсетілмеген құрылыс материалы (күрделі құрылыстар үшін арналғаннан 
басқа) жəне өзге де материалдар есепке алынады.

1320 – «Аяқталмаған өндіріс» шоты дайын өнімді тапсырыс берушіге 
жібере алатындай, қоймаға тапсырылатындай немесе одан əрі қайта өндеуге 
қолданылатындай шаралары қарастырылған өндірістің технологиялық 
циклінен өтпеген өнімдердің қалдығы мен қозғалысы туралы ақпаратты 
жинақтауға, есепке алуға арналған.

1330 – «Дайын өнім» шоты өндірістік (оқулық) шеберханаларының, 
көмекші ауылшаруашылық жəне оқу-тəжірибелік шаруашылықтардың дайын 
өнімдері мен бұйымдарын, дайын баспа өнімдерін есепке алу үшін арналған.

1340 – «Тауарлар» шоты тауарлардың қозғаласына байланысты операция-
лар есепке алу үшін арналған.

1350 – «Жолдағы қорлар» шоты өзге қалалардың берістері бойын-
ша бюджеттік ұйымдар ақысын төлеген, бірақ айдың аяғына дейін қоймаға 
түспеген материалдарды, сондай-ақ бір орталықтан жабдықтау жəне 
шаруашылық қызмет көрсету қоймаларына алынған жəне бюджеттік ұйымдар 
бойынша бөлінбеген материалдарды есепке алу үшін арналған.
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1360 – «Қорлардың құнсыздануына резерв» шоты қорлардың құнын 
сатудың таза құнына дейін төмендетуге арналған резервтерді құруға жəне 
қозғаласына байланысты немесе моральдық жағынан ескеруге байланысты 
операцияларды есепке алу үшін арналған.

Есепте қорлардың құны активтерді танудың белгілері орындалғанда ғана 
мойындалады:

 – болашақта осы актив бойынша экономикалық пайда немесе сервистік 
əлеует алу мүмкіндігінің болуы,

 – сенімді бағалау мүмкіндігі. 
Қорлар мемлекеттік мекеменің шотында тек осы  қорларға байланысты 

тəуекелдер мен активтерді иеленуден пайдалар осы мекемеге ауысқанда ғана 
көрсетіледі.

Қорларға байланысты пайдалар мен тəуекелдердің ауысу сəтін анықтау 
қорларды есепке алу кезінде негізін қалайтын сəттердің бірі болып табылады. 
Бұл сəт оның шарттарын сөз ететін жеткізу шартымен анықталады. 

9.1-сызба 
Қорлар есебі
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Есепте қорлардың құны активтерді танудың белгілері орындалмаған 
жағдайда мойындалмайды, бұл жағдайда олар баланстан тыс шоттарда көрініс 
табуы мүмкін. Мысалы: 02 «Жауаптылық пен сақтауға қабылданған немесе 
орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар» шотында.

Қорлардың бағалануы жəне есебі ҚСХҚЕС талабына сəйкес үш кезеңге 
бөлінеді:

– бастапқы танылуы жəне есебі;
– келесі танылуы жəне есебі;
– баланстан шығару кезіндегі танылуы жəне есебі (9.1-сызба).

9.2 Қорлардың бастапқы бағалануы жəне есебі.

Қорлар бухгалтерлік есепте: 
 – сатып алуға, баға қосуға (үстеме бағаға), 
 – мемлекеттік, сыртқы экономикалық, жабдықтаушы, делдал мекемелерге 

төленген комиссиялық сыйақыларға;
 – тауар биржалары қызметінің құнына, кедендік баждарға; 
 – тасымалдауғы шығындарға;
 – сақтау мен жеткізуге шығындарды ескере отырып анықталатын олардың 

нақты құны бойынша қаржылық есептілікте көрсетіледі. Сатып алуға 
шығындарды анықтау кезінде сауда жеңілдіктері, төлемдердің қайтарулары 
мен өзге ұқсас баптар алынып тасталады. Өзге шығындар қорлардың өзіндік 
құнына қорларды олардың қазіргі орналасқан жері мен жағдайына жеткізуге 
байланысты мөлшерде ғана қосылады.

Мысалы: «Жансая-Құралай» атты мекеме ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізу үшін шетелден материалдар алды. Оның құны 310000 теңге болды. 
Тауар биржалары қызметінің құны 18400 теңге, кедендік баж 24500 теңге, 
тасымалдауғы шығындарға 12450 теңге, сақтаумен жеткізу шығындары 18540 
теңге жəне алып келгеннен кейінгі қойманың жалдауына кеткен шығындар 
22680 теңге құрады. Сонда материалдардың өзіндік құны 393800 теңгені                
(310000+18400+24500+12450+18540) құрайды.

Ауылшаруашылық мақсатындағы биологиялық активтерге жатпайтын жас 
төлдің төлдеуі мен қосылуын кіріске жазу жоспарланған өзіндік құн бойынша 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік мекеме:
 – басқа мемлекеттік мекемеден алынған – тапсыратын қорлардың 

баланстық құнын;
 – қайтарусыз негізде үшінші тараптаналынған – қорлардың əділ бағасын 

қорлардың өзіндік құны деп таниды.
Қорларды сатып алу мынадай корреспонденциялармен көрсетіледі:
 – сатып алу: 1310 «Материалдар», 1340 «Тауарлар» шоты тиісті қосалқы 
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шотының дебеті жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» шотының кредиті (қайтарымды немесе айыр-
бастау ыдысын алып тастағанда, сатып алу бағасы бойынша);

 – басқа мемлекеттік мекемеден түсім: 1310 «Материалдар», 1340 «Тауар-
лар» шоты тиісті қосалқы шотының дебеті жəне 6330 «Өтеусіз түрде алынған 
активтерден алынатын кірістер» (баланстық құны бойынша) шотының кредиті;

 – демеушілік, қайырымдылық көмек немесе гранттар түрінде түсім: 1310 
«Материалдар», 1340 «Тауарлар» шоты тиісті қосалқы шотының дебеті жəне 
6050 «Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынатын кірістер» (əділ 
құн бойынша) шотының кредиті [9.1-кесте].

9.1-кесте
Қорлардың бухгалтерлік корреспонденциялары

№ Операция мазмұны Дт Кт

1 Қорлардың 
жеткізушілерден түсуі

1310 Материалдар 
1340 Тауарлар

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

2 Алдын  ала төленген 
аванс есебінен 
жеткізушілерге 
қарызды өтеу

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1410 Берілген қысқа 
мерзімді аванстар

3 Басқа мемлекеттік 
мекемелерден қорлар 
алу

1310 Материалдар 6330 Өтеусіз түрде алынған 
активтерден алынатын 
кірістер

4 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ретінде қорларды 
қабылдау

1310 Материалдар 6050 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмектен 
алынатын кірістер 

5 Өндiрiстен қоймаға 
берiлген дайын 
бұйымдарды жəне 
өнiмдердi есепке алу 

1330 Дайын өнім 8010 Өндіріске жəне басқа 
мақсаттарға арналған 
шығындар

6 Жеткізушілерден 
құрылысқа 
арналған құрылыс 
материалдарының 
түсуі

1311 Құрылыс 
материалдары

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

7 Түгендеу 
кезінде артық 
шыққан құрылыс 
материалдарын 
есепке алу 

1311 Құрылыс 
материалдары

6360 Өзге кірістер
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9.1-кестенің жалғасы
8 Тапсырыс берушіге 

тақырып аяқталған 
соң қайтарылмаған 
арнайы жабдықтарды 
пайдалануы 
мүмкiн баға бойынша 
материал ретінде 
есепке алу 

1310 Материалдар 6360 Өзге кірістер

9 Жоспарланған өзiндiк 
құн бойынша жас 
төлге қосылған 
салмақты жəне төлдi 
есепке алу

1319 Өзге материалдар 6360 Өзге кірістер

10 Малдарды сойған 
кезде жоспарланған 
баға   бойынша мал 
өнiмдерiн  есепке алу

1310 Материалдар 2610 Жануарлар

11 Жеткізушілерден 
материалдар мен 
тамақ өнiмдерiнiң 
түсуi

1310 Материалдар
1314 Тамақ өнімдері

3210  Жеткізушілерге     
жəне мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық
берешек

12 Дайындаудан жəне 
қайта өңдеуден түскен 
материалдарды  
есепке  алу          

1310 Материалдар 8010 Өндіріске жəне басқа 
мақсаттарға  арналған 
шығындар

Қайтарымды немесе айырбасталатын ыдыс (бөшкелер, бидондар, жəшік-
тер, бөтелкелер жəне басқа ыдыс) босы да, қорлардағы да өнім берушілердің 
шотында көрсетілген баға бойынша ескеріледі: 1319 «Өзге материалдар» 
қосалқы шотының дебеті жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының кредиті. 

Дайын бұйымдар мен баспа  өнімі  оның  жасалуына жұмсалатын іс жүзіндегі 
шығындардың деректері бойынша анықталған іс жүзіндегі өзіндік құн бойын-
ша ескеріледі. Дайын өнімнің сомасына 1330 «Дайын өнім» қосалқы шотының 
дебеті жəне 8010 «Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар» 
шотының кредиті бойынша жазба жүргізіледі.

Жолдағы қорларға мемлекеттік мекемелер басқа қалалық жеткізілімдер 
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бойынша төлеген, бірақ айдың соңында қоймаға түспеген, сондай-ақ 
орталықтандырылған қамтамасыз ету жəне шаруашылық қызмет көрсету 
топтарының қоймасына алынған жəне мемлекеттік мекемелерге бөлінбеген 
қорлар жатады.

Жолдағы қорларды тану мынадай жазбамен көрсетіледі: 1350 «Жолдағы 
қорлар» қосалқы шотының дебеті жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне 
мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының кредиті. 
Қорлар мемлекеттік мекемеге түскенде мынадай жазба жүргізіледі: «Қорлар» 
шотының тиісті қосалқы шотының дебеті жəне 1350 «Жолдағы қорлар» 
шотының кредиті.

Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері Қазақстан Республикасының 
бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органымен келісім бойынша активтерді 
есепке алудың жалпы тəртібіне сəйкес келетін іш киімді, төсек жабдықтарын, 
киім-кешекті жəне аяқ киімді ведомстволық бақылауды анықтайды. 

Дəрі-дəрмектер мен байлау құралдарын есепке алу тиісті орталық пен өзге 
мемлекеттік органдар шығаратын жəне Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігімен келісілген нұсқаулықтарға сəйкес жүргізіледі. 

9.2 Қорлардың кейінгі есебі жəне бағалануы 

Қорлардың сақталуын жəне есепке дұрыс қойылуын қамтамасыз ету 
мақсатында қойма есебін тиісті ұйымдастыруды қамтамасыз ету қажет.

Қорларды сақтау арнайы жабдықталған үй-жайларда (қоймаларда) 
жүргізілуі тиіс.

Қоймалық үй-жайларда қорларды орналастыру тəртібі оларды қабылдау, 
беру мен түгендеу жүргізу жөніндегі операциялардың жылдамдығын 
қамтамасыз етуі тиіс. Бұл тұлғаларды ауыстыру қойманы түгендеумен жəне 
мемлекеттік мекеме басшысы бекіткен қабылдау-тапсыру актілерін жасаумен 
сүйемелденуі тиіс. 

Қорларды сақтау орындары салмақ жабдықтарымен, өлшеу құралдарымен, 
өлшеу ыдысымен  жəне басқа бақылауға арналған құралдармен жабдықталуы 
тиіс.

Қоймадағы материалдарды есепке алуды материалды жауапты тұлға  ата-
уы, сұрпы мен саны бойынша ғана Нысандар альбомының М-17 нысанды ма-
териалдарды қоймалық есепке алу кітабында жүргізеді.

Кейіннен есепке алу кезінде қорлар екі шаманың ең кішісі бойынша 
бағаланады – қорларды айырбасталмайтын операция тəсілімен сатып алу, 
тегін тарату немесе атаулы құны бойынша тарату үшін сақтау, тегін таратуға 
немесе атаулы құны бойынша таратуға жататын тауарларды өндіру процесінде 
тұтыну жағдайларынан басқа өзіндік жəне таза сату құны.

Қорлардың бағалануы сызба ретінде келесідей көрсетуге болады:
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9.2-сызба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

Таза сатылатын баға деп іс қалыпты жүргенде қорларды сату нəтижесінде 
мемлекеттік мекеменің күтетін таза сомасы түсініледі. Қорлардың таза сату 
бағасы сату бойынша шығыстарды шегере отырып əділ құнға сəйкес келе 
бермейді. Егер қорлар тегін тарату үшін немесе атаулы бойынша тарату, тегін 
таратуға немесе атаулы құн бойынша таратуға жататын тауарларды өндіріс 
үдерісінде қолдану үшін сақталса, онда олар өзіндік құнның көлемдерінің ең 
азы бойынша  жəне ағымдағы қалпына келтіру бағасы бойынша бағаланады. 

Егер қорлардың сақталу мақсаты өзгерсе, онда қорлар екі көлемнің ең 
кішісі бойынша: өзіндік құны жəне таза сатылатын құны бойынша бағаланады. 

Қорлардың ағымдағы қалпына  келтіру бағасы  деп субъектіде есептілік 
күніне активтерді сатып алу нəтижесінде туындаған шығындар ұғынылады.

Есепті жылдың аяғында жүргізілген түгендеу нəтижелері бойын-
ша бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен келісілген, мемлекеттік мекеме 
басшысының бұйрығына сəйкес құрылған түгендеу комиссиясының актісі 
негізінде  есепте, егер өтелетін құн қордың баланстық құнынан төмен болса 
– бар қорлардың құнсыздану фактісі тіркеледі. Түгендеу актісінде құнсыздану 
себептері көрсетілуі тиіс. Егер бұл қорлар зақымдалса, толық немесе жарты-
лай ескірсе, қорлардың өзіндік құнының орны өтелмеуі мүмкін. Қорларды 
таза сату құны бойынша баланстық құн есебінде көрсету қорлардың ағымдағы 
нарықтық құны мен қорлардың іс жүзіндегі құнының арасындағы айырма 
мөлшерінде қорлардың құнсыздануына резерв құру жолымен жүргізіледі. 
Оған келесідей бугалтерлік жазбалар жүргізіледі [9.2-кесте].
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9.2-кесте
Қорлардың құнсыздануына резерв есептеу

1 Қорлардың құнсыздануы 
бойынша резерв есептеу 

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

1360 Қорлардың 
құнсыздануына резерв

2 Қорлардың құнсыздануы 
бойынша резервті қайта 
қалпына есептеу 

1360 Қорлардың 
құнсыздануына 
резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан түсетін 
шығыстар

Мемлекеттік мекеме қорларды өзіндік құнынан төмен ықтимал таза сату 
бағасына дейін есептен шығару тəжірибесін қолданған кезде төмендегі мысал-
да олардың баланстағы əділ құны  71860 теңге болады:

Қорлар-
дың 
саны

Қорлардың
өзіндік 
құны

Ағымдағы
баланстағы 
құны 

Сату 
бағасы

Сату кезін
дегі 
шығындар

Таза сату 
бағасы
(4-5)

Есепті кезең 
аяғына 
қорлардың
əділ бағасы 
(2-ші жəне 
6-шы 
бағананың ең 
кішісі)

1 2 3 4 5 6 7
800 7,00 5600 7,60 0,50 7,10 5600(2*1)
2200 7,50 16500 7.80 0,50 7,30 16060 (6*1)
4000 7,25 29000 7,90 0,90 7,00 28000(6*1)
3000 7,40 22200 8.20 0,40 7,80 22200 (2*1)

73300 71860

Резерв құру 7440 «Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар» 
шотының дебеті жəне 1360 «Қорлардың құнсыздануына арналған резерв» 
шотының кредиті бойынша көрсетіледі.Біздің келтірілген мысалымызда оның 
соммасы 1440 (73300-71860) теңгені құрайды.

Егер келесі есеп жылының соңында қорларды өзіндік құннан төмен бағамен 
есептен шығаруды туындатқан жағдайлар əрекет етпесе немесе экономикалық 
жағдайлардың өзгеруінің салдарынан таза сату құнының көтерілуінің анық 
айғақтары болса, есептен шығару сомасы қалпына келтіріледі (бұл ретте 
қалпына келтіру есептен шығарудың алғашқы сомасы шегінде жүзеге асырыла-
ды). Осы операция есепте 1360 «Қорлардың құнсыздануына арналған резерв» 
шотының дебеті жəне 7440 «Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар» 
шотының кредиті бойынша көрсетіледі.
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9.4 Қорлардың есептен шығарылуы 

Баланстан есептен шығарылатын қорлардың өзіндік құнын бағалау үшін 
мынадай əдістер қолданылады: 

 – шығындардың ерекше сəйкестігі, немесе арнайы индентификациялық;
 – орташа өлшем құны;
 – ФИФО: бірінші түсім – бірінші шығыс.
Мемлекеттік мекеме субъектінің оларды қолдану мақсаты жəне ұқсас 

табиғаты бар барлық қорлар үшін өзіндік құнды есептеудің бір əдісін қолданады. 
Өзара сипаты мен қолданылу мақсаты бойынша ерекшеленетін қорларға 
қатысты өзіндік құнды бағалаудың əр түрлі əдістерін қолдану ақталған болып 
табылады. Мемлекеттік мекеме таңдаған қорларды бағалаудың əдісі есепті 
кезең ішінде қолданылады. Бірыңғай есеп саясатына сəйкес əр жылға осы үш 
əдістің ішінен екеуін қолдану көзделген: шығындардың ерекше сəйкестігі не-
месе арнайы индентификациялық жəне орташа өлшем құны əдісі.

Мысал. Есепті кезең басында қорлар бойынша ешқандай  кіріспе қалдық 
болған жоқ. Ұйым есепті жыл ішінде мына төмендегі қорларды алды.

Қорлар саны

Қорлардың бір 
өлшемінің бағасы 

(мың теңге) Жалпы құны

26 қаңтарда 200 20 4 000
2 наурызда 180 25 4 500
19 шілдеде 300 30 9 000
25 қарашада 260 23 8 320
жинағы 940 Х 25 820

Есепті жыл соңында қорларды түгендеу нəтижесінде ұйым қоймасында 
270 өлшем бірлігіндегі  босалқы қалды. Есепті кезең ішінде қорларды сатудан 
түскен табыс сомасы 20 650 мың теңге.                        

ФИФО əдісі бойынша: (мың теңге)

1. Сатудан түскен табыс 20 650
2. Есепті кезең соңындағы қорлар (260х32 теңге=8 320+(10х30= 
300)  

8 620

3. Сатылған қорлардың өзіндік құны (17 200)
4. Сатудан түскен жалпы табыс 3 450
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Орташа өлшемді құн: 
1. Бір өлшемдегі босалқының орташа өлшенген құны (25 820 : 
940)

27,47

2. Есепті кезең соңындағы қорлар (270 х 27,4 теңге) 7 416,90

3. Сатылған қорлардың өзіндік құны (18 403,10)

4. Сатудан түскен жалпы табыс 2 246,90

Ерекше сəйкестендіру əдісі

Есепті кезең соңында жүргізілген түгендеу мəліметтері бойынша 270 
бірліктегі қорлар, оның ішінде 20 өлшем екінші партиядан, 50 өлшем үшінші 
партиядан, 200 өлшем төртінші партиядан қоймада қалған.

1. Сатудан түскен табыс 20 650
2. Кезең соңындағы қорлар:  20 х 25 теңге = 500
                                                 50 х 30 теңге = 1 500
                                                 200 х 32 теңге = 6 400
3. Сатылған қорлардың өзіндік құны (17 420)

4. Сатудан түскен жалпы табыс 3 230

Қорлар өзіндік құнын есептеу тəсілдерін салыстыру
ФИФО Орташа 

өлшеу құны
Ерекше 
сəйкестендіру

1. Сатудан түскен табыс 20 650 20 650 20 650

2. Есепті кезең соңындағы қорлар 8 620 7 416,90 8 400

3. Сатылған қорлардың өзіндік құны 17 200 18 403,10 17 420

4. Сатудан түскен жалпы табыс 3 450 2 246,90 3 230

Ерекшелікті сəйкестендіру əдісі өзара алмастырушы болып табылмайтын 
қорлардың, сондай-ақ олар сатып алынды ма не өндірілді ме, қарамастан ар-
найы жобалар үшін өндірілген жəне арналған тауарлар немесе көрсетілетін 
қызметтердің өзіндің құнын анықтау үшін қолданылады. Шығындардың 
ерекшелікті сəйкестендіруі ерекшелікті шығындар қорлардың белгілі бір бап-
тарына жатады дегенді білдіреді. 
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Орта өлшем құнының əдісі кезең басында ұқсас баптардың орта өлшем 
құнынан əр баптың бағасын анықтауды жəне кезең ішінде сатып алынған не-
месе өндірілген осындай баптардың бағасын анықтауды болжайды.

Орташа мəні мерзімді немесе субъекті жұмысының шарттарына байланыс-
ты əр қосымша жеткізілімді алу шамасына қарай есептеле алады.

ФИФО əдісі (бірінші түсім – бірінші шығыс) бірінші сатылып алынған 
қорлар бірінші болып есептен шығарылатындығын, демек қорларда қалатын 
баптар кезең соңында кешірек алынғанын ұйғарады.

Қорларды есептен шығару 7060 «Қорлар бойынша шығыстар», 8011 «Ма-
териалдар» шотының дебеті жəне Шоттар жоспарының «Қорлар» бөлімі 
шотының тиісті қосалқы шоттарының кредиті бойынша көрсетіледі [9.3-кес-
те].

 9.3-кесте
Қорлардың есептен шығарылуы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Басқа мемлекеттік 

мекемелерге қорларды беру 
7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1310 Материалдар 
1340 Тауарлар

2 Қосалқы шаруашылықтың 
дайын бұйымдары мен 
өнiмдерiн сату

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) 
өткізуден алынатын 
кірістер

Сатылған дайын 
өнімдердің өзіндік құнын 
есептен шығаруға бір 
уақытта екінші жазу 
беріледі

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1330 Дайын өнім

3 Қосалқы шаруашылықтың 
дайын өнiмдерiн 
мемлекеттік мекемелердің 
мұқтаждары үшiн беру

1314 Тамақ өнімдері
1319 Өзге 
материалдар

1330 Дайын өнім

4 Қоймадан 
медикаменттерді, 
шаруашылық 
материалдары мен кеңсе 
жабдықтарын, арнайы 
киімдерді жəне жеке 
қолдануға арналған
заттарды  пайдалануға беру              

1313 Дəрі-дəрмектер 
жəне байлап-таңу 
құралдары
1316 Шаруашылық 
материалдары жəне 
кеңсе жарақтары

1313 Дəрі-дəрмектер 
жəне байлап-таңу 
құралдары
1316 Шаруашылық 
материалдары жəне 
кеңсе жарақтары
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9.3-кестенің жалғасы
5 Күрделi құрылыс үшiн 

мердiгерлiк ұйымдарға 
құрылыс материалдарын 
беру

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1311 Құрылыс 
материалдары

6 Шаруашылық əдiспен 
орындалатын жаңа 
құрылыс нысандарына 
жұмсалған құрылыс 
материалдарын есептен 
шығару

2411 Аяқталмаған 
құрылыс 

1311 Құрылыс 
материалдары

7 Жұмсалған ұзақ 
пайдаланылатын 
материалдарды есептен 
шығару

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

2412 Материалдық 
емес активтерге 
күрделі салымдар

1312 Оқу, ғылыми 
зерттеулер жəне басқа 
мақсаттарға арналған 
материалдар

8 Мемлекеттік мекеменің 
есебiнен бордақыдағы 
өлген  төлдермен малдарды 
есептен шығару

7410 Əділ құнының 
өзгеруі бойынша 
шығыстар

1319 Өзге 
материалдар 

2610 Жануарлар

9 Материалдармен тамақ 
өнімдерін қайта өңдеуге 
жіберу

8011 Материалдар 1310 Материалдар
1314 Тамақ өнімдері

10 Растайтын құжаттардың 
негiзiнде жұмсалған 
материалдар мен тамақ 
өнiмдерiн есептен шығару

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1310 Материалдар
1314 Тамақ өнімдері

Құнсызданудан резерв құру есебінен құны бұрын төмендеген қорларды 
есептен шығару: құрылған резерв сомасына – 1360 «Қорлардың құнсыздануына 
арналған резерв» шотының дебеті жəне Шоттар жоспарының «Қорлар» бөлімі 
шотының тиісті қосалқы шотының кредиті, бір мезгілде қорлардың баланстық 
құнына – 7060 «Қорлар бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне Шоттар 
жоспарының «Қорлар» бөлімі шотының тиісті қосалқы шотының кредиті 
көрсетіледі.

Нақты кінəлілер анықталмаған жағдайларда, қорлардың бұзылудан, табиғи 
апаттан (су тасқыны, өрт жəне басқа табиғи апаттар) шығыны кінəлі тұлғалар-
дың нақты жоқтығы мұқият тексерілгеннен жəне болашақта залал фактілерін 
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жібермеуге қажетті шаралар қолданылғаннан кейін ғана есептен шығарылады.
Бұзылудан қорлардың шығыны туындаған кезде шығыстар ретінде танылады: 
7460 «Өзге шығыстар» шотының дебеті жəне Шоттар жоспарының «Қорлар» 
бөлімі шотының тиісті қосалқы шотының кредиті. Бос ыдысты қайтару немесе 
сату кезінде сатып алу бағасы мен бос ыдыс сатылған баға арасындағы айырма 
іс жүзіндегі шығыстарға жатқызылады: 7140 «Өзге операциялық шығыстар» 
қосалқы шотының дебеті жəне 1319 «Өзге материалдар» қосалқы шотының 
кредиті. Сатып алынған жəне бір мезгілде ағымдағы қажеттіліктерге берілген 
кеңсе жабдықтары (қағаз, қаламсаптар, сиялар, қауырсындар жəне басқа кеңсе 
жабдықтары), сондай-ақ дəрі-дəрмектер мен дайын дəрілер (спиртті, бай-
лау құралдары мен қымбат тұратын дəрі-дəрмектерді қоспағанда) кіріс пен 
шығыс бойынша жалпы сомасын көрсету арқылы нақты шығындарға 1316 
«Шаруашылық материалдары жəне кеңсе жарақтары» қосалқы шотында есеп-
тен шығарылады. 

Арнайы киім мен жеке қолданысқа арналған басқа заттардың бірлігіне 
екі айлық есептік көрсеткіш шегіндегі құны қоймадан берілгенде мынадай 
тізбекпен есептен шығарылады: 7060 «Қорлар бойынша шығыстар» шотының 
дебеті жəне Шоттар жоспарының «Қорлар» бөлімі шотының тиісті қосалқы 
шотының кредиті. Құны бір бірлігі үшін екі айлық есептік көрсеткіштен аса-
тын  көрсетілген қорлар белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін  мемлекеттік  
мекеменің  тұрақты  əрекет  ететін  комиссиясының  есептен шығару туралы 
актісінің негізінде есептен шығарылады.

Кейбір қорлар басқа активтердің шотына жатқызылуы мүмкін, мысалы, 
негізгі қаражаттың дербес өндірілген құрауышы ретінде пайдаланылған қор: 
«Негізгі құралдар» бөлімі шотының тиісті қосалқы шотының дебеті жəне Шот-
тар жоспарының «Қорлар» бөлімі шотының тиісті қосалқы шотының кредиті. 
Осылайша бөлінген қорлар осы активтің қызмет ету мезімі ішінде шығыс 
ретінде (амортизацияны есептеу) танылады.

9.5 Қорлардың қаржылық есептілікте ашылуы

«Қорлар» деген бап бойынша (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 
020-жолы): 020 «Қорлар» (1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360) жолы бойын-
ша қорлардың құнсыздануына арналған резервті шегергендегі аяқталмаған 
өндірістің, материалдардың, дайын өнімнің, жолдағы тауарлар мен қорлардың 
қалдығы көрсетіледі. Түсімдер, қорлардың құнсыздануынан болған залал 
жəне өзге өзгерістері түсіндірме жазбаның  («Түсіндірме жазба» 4-нысаны) 
3-кестесіне сəйкес көрініс табатын баланстық құн салыстырмасын есепті 
кезеңнің басында жəне аяғында ұсыну [9.4-кесте].
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9.4-кесте
Қорлар (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының  020-жолы)

Көрсеткіштер
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1 2 3 4 5 6 7 8
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің 
басындағы сальдо

010

Сатып алу құны бойынша түсімдер 011
Сатып алу құны бойынша шығулар 012
Сатып алу құны бойынша есепті кезеңнің 
аяғындағы сальдо 013
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға 
арналған резерв сальдосы 020

х х х х х

Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған  
резерв есептелген 021

х х х х х

Есепті кезеңдегі құнсыздануға арналған  
резерв есептен шығарылған 022

х х х х х

Есепті кезең аяғындағы құнсыздануға 
арналған резерв сальдосы 023

х х х х х

Ең төмен құн бойынша есепті кезеңнің 
басындағы сальдо 030
Ең төмен құн бойынша есепті кезеңнің 
аяғындағы сальдо 031

9.6. Қорлар бойынша жасалған операцияларды құжаттау

Бухгалтерлік есеп тіркелімдеріне материалдар мен тамақ өнімдері кіріс 
бойынша алғашқы құжаттар (шоттар, актілер мен басқалар) негізінде, 
құндылықтар алынған күнмен жазылады. Алғашқы құжаттарда мынадай де-
ректер көрсетілуі тиіс: материалдар мен тамақ тамақ өнімдері кімнен түсті, 
атауы, сұрпы, саны (салмағы), бағасы, сомасы, қоймаға түскен күні мен осы 
құндылықтарды қабылдап алған материалды жауапты тұлғаның қолхаты.

Өнім беруші құжаттарының деректерімен алшақтық болған жағдайда Ны-



209

сандар альбомының 429 нысаны бойынша қорларды қабылдап алу туралы 
акті жасалады. Актіні қабылдау комиссиясы екі данада қойма меңгерушісінің 
жəне мүдделі тараптың міндетті қатысуымен жасайды. Актінің бір данасы 
қабылданған материалдық құндылықтарды есепке алу үшін, екіншісі өнім 
берушіге қарсылық хатын рəсімдеу үшін қолданылады.

Қоймадан материалдарды беру мемлекеттік мекеме басшысы бекіткен 
құжаттар арқылы жүргізіледі. Материалдарды беру үшін мынадай құжаттар 
қолданылады:

Нысандар альбомының 434 нысанды жүкқұжаты (талабы) қоймадан мате-
риалдарды беру кезінде жəне мемлекеттік мекеме ішінде материалдарды ал-
мастыру кезінде  қолданылады. Жүк құжат (талап) əдетте бір данада беріледі;

Нысандар альбомының 299 нысанды тізім-талабы қоймадан тамақ өнімде-
рін беру үшін қолданылады. Тізім-талап күн сайын тамақ өнімдерін тарату  
нормалары  негізінде  жəне  қанағаттанғандар  саны  туралы  деректер негізінде 
жасалады.

Тұлғалардың азық-түліктерді алу мен беру туралы қолхаты кестеде 
белгіленген мерзімде бір айда кемінде үш рет бухгалтериялық қызметке 
жіберіледі.

Тамақ өнімдерінің түсімін есепке алу азық-түліктердің кірісі бойынша Ны-
сандар альбомының 300 нысанды жинақтау ведомосінде жүргізіледі. Ведомость 
əрбір материалдық жауапты тұлға бойынша жеке жасалады. Ведомостегі жаз-
балар алғашқы құжаттар негізінде сандық жəне сома шамасында жүргізіледі. 
Ай аяқталғаннан кейін ведомосте қорытындылар есептеледі. Нысандар 
альбомының 300 нысанды жинақтау ведомосі 11-мемориалды ордерін жасау 
үшін негіз болып табылады. 

Тамақ өнімдерінің шығыстарын есепке алу Нысандар альбомының 399 
нысанды тамақ өнімдерінің шығыстары жөніндегі жинақтау ведомосінде 
жүргізіледі. Бұл ведомость материалдық жауапты тұлғалар бойынша жасала-
ды. Ондағы жазбалар Нысандар альбомының 299 нысанды тізім-талап жəне 
басқа құжаттары негізінде жүргізіледі.

Ай аяқталғаннан кейін ведомосте қорытындылар есептеледі, ол жұмсалған 
тамақ өнімдерінің құнын анықтауға септігін тигізеді. Бір мезгілде балалардың 
қатысуы туралы деректермен балаларға арналған мекемелер бойынша, 
аурулардың болуы туралы мəліметтер бойынша емделу мекемелеріндегі 
қанағаттанушылардың саны жəне басқа мəліметтер  салыстырылады.

12-мемориалды  ордерді жасау үшін Нысандар альбомының 399 нысанды 
жинақтау ведомосі негіз болып табылады. Жинақтау ведомосінің деректерінен 
басқа, Нысандар альбомының 411 нысанының жиынтығына тамақ өнімдеріне 
басқа шығыс құжаттарының (азық-түліктердің жетіспеушілігіне, қайтарылуына 
актілердің жəне басқа шығыс құжаттарының) деректері жазылады. 

Тамақ өнімдерінің талдамалы есебі атаулары, сұрыптары, саны, бағасы 
мен материалдық жауапты тұлғалар бойынша Нысандар альбомының М-44 
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нысанды айналым ведомостерінде жүргізіледі. Айналым ведомостеріне жаз-
балар Нысандар альбомының 300 жəне Нысандар альбомының 399 нысанды 
жинақтау ведомостерінің мəліметтері мен тамақ өнімдерінің кірісі мен шығысы 
бойынша басқа құжаттардың негізінде жүргізіледі. Айналым ведомостерінде 
ай сайын айналымдар саналады жəне айдың басына қалдықтар шығарылады;

Нысандар альбомының 397 нысанды азық пен жем бөлуге ведомость, азық 
пен жем қоймадан белгіленген нормалар шегінде жіберіледі;

Нысандар альбомының 410 нысанды мемлекеттік мекеменің қажеттілік-
теріне материалдарды бөлу ведомосі бір ай ішіндегі шаруашылық материал-
дарын, оқу жəне басқа мақсаттарға материалдарды бөлу үшін қолданылады. 
Бұл ретте ведомостегі жазуларды хронологиялық емес тəртіпте жүргізген жөн, 
ал айдың соңында материалдардың əр түрі бойынша жалпы қорытындыны 
шығару үшін материалдардың əр түрі үшін жолдың белгіленген санын қалдыру 
керек;

Нысандар альбомының 431 нысанды жинау картасы материалдар мен отын-
ды күнделікті бөлген кезде де, ай ішінде уақыттың анықталған арлығында да 
қолданылады.

Жинау картасы əр алушыға материалдың бірнеше атауына тікелей 
қолданылуы бойынша жұмсау үшін беріледі. Бұл карта екі данада беріледі, 
біреуі алушының қолхатымен қоймада, екіншісі алушыда сақталады. Матери-
алдарды күнделікті бөлу кезінде жинау картасы 15 күнтізбелік күн мерзіміне, 
ал мерзімді бөлінгенде бір ай мерзімге беріледі.

Материалдар мен отын алушы жинау картасының өзіндегі данасын 
көрсеткен кезде белгіленген лимит шегінде беріледі. Белгіленген лимиттен тыс 
материалдарды бөлу Нысандар альбомының 434 нысанды жүкқұжаты бойын-
ша жүргізіледі.

Қоймадан жүкқұжат немесе жинау картасы бойынша отын беру мүмкін 
болмаған жағдайда, отын шығындарын есептен шығару қалдықтарды өлшеу 
актісі бойынша жүзеге асырылады. Өлшеу актісі бойынша шығынның 
белгіленген нормаларын салыстырғанда отын жетіспеген жағдайда  мемлекет-
тік мекеменің басшысы артық жұмсау себептерін анықтауға шаралар мен тиісті 
жағдайда өндіріп алу шараларын  қолданады;

Жол парағы автомобиль жанар жəне жағар май материалын шығынға есеп-
тен шығару үшін қолданылады. Жанар жəне жағар май материалдар іс жүзіндегі 
шығын бойынша,  бірақ  автомобильдердің жеке түрлері үшін бекітілген нор-
малардан артық емес мөлшерде есептен шығарылады;

Нысандар альбомының 1 т нысанды тауар-көлік жүкқұжаты жеке 
автомобильдерінде мемлекеттік мекеменің өз қажеттіліктері үшін жүктерді та-
сымалдау үшін қолданылады.

Дайын бұйымдар мен баспа өнімі қоймада қабылдау актісі немесе басқа 
құжаттар негізінде кіріске жазылады. Дайын бұйымдар мен баспа өнімдерінің 
талдамалы есебі атауы, саны, құны мен сақтау орындары бойынша Нысандар 
альбомының 296-а нысанды карточкаларында жүргізіледі.
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Құрылыс материалдарының талдамалы есебі материалдардың атаулары, 
саны, бағасы бойынша Нысандар альбомының 296-а нысанды карточкаларын-
да жүргізіледі.

Материалдарды шығысқа жазу мемлекеттік мекеме басшысы бекіткен 
актілер мен басқа құжаттардың негізінде жүргізіледі.

Дəрілік құралдардың талдама есебі бағандарды толтырусыз сандық есебі 
тұтастай алғанда мемлекеттік мекеме жəне əрбір бөлімше (кабинет) бойын-
ша құндылықтардың мынадай топтары бойынша Нысандар альбомының 296-а 
нысанды карточкаларында (Нысандар альбомының 296 нысанды кітабында) 
сома шамасында мынадай құндылықтар топтары бойынша жүргізіледі:

 – дəрі-дəрмектер, оларға мыналар жатады: дəрілік құралдар, сарысулар 
мен вакциналар, дəрілік шөптік шикізат, емдік минералды сулар, залалсыздан-
дыру құралдары жəне басқа дəрі-дəрмектер;

 – таңу құралдары, атап айтқанда: дəке, жаратаңғыш, мақта, компресстік 
үлбі мен қағаз жəне басқа таңу құралдары;

 – көмекші материалдар: жылтырақ, жарғақ жəне сүзгіш қағаз, қағаз 
қораптар, қаптар жəне басқа көмекші материалдар;

 – ыдыс: сыйымдылығы 5000 миллилитрден жоғары шыны сауыттар 
мен банкалар, бөтелкелер, тобатайлар, жəшіктер жəне құны сатып алынған 
дəрілердің бағасына кірмейтін басқа қайтарылатын ыдыс заттары.

Денсаулық сақтаудың емдеу-алдыналу мемлекеттік мекемелерінің 
бөлімшелерінде (кабинеттерінде) дəрі-дəрмектер мынадай топтар бойынша 
заттық-сандық есепке жатады:

 – улы дəрі-дəрмектер;
 – есірткі дəрі-дəрмектері;
 – этил спирті;
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің нұсқауларына 

сəйкес клинкалық сынақ пен зерттеуге арналған:
 – жаңа препараттар;
 – тапшы қымбат тұратын дəрі-дəрмектер мен байлау құралдары;  
 – бос та, дəрі-дəрмектерден бос емес те ыдыс.
Кеңсе құралдарын сатып алу мен алуды растайтын құжаттарда осы мате-

риалдарды алған тұлғаның қолы болуы тиіс.
Қара металл сынығы мен қалдықтары, түрлі-түсті металл қалдықтары 

жəне арнайы қор материалдары бойынша талдама есеп Нысандар альбомының 
296-а нысанды карточкаларда немесе Нысандар альбомының 296 нысанды 
кітабында жеке жүргізіледі.  

Жолдағы материалдардың талдамалы есебі жеке өнім берушілер бо-
йынша Нысандар альбомының 296-а нысанды карточкаларында (Нысандар 
альбомының 296 нысанды кітабында) жүргізіледі. Орталық жабдықтау мен 
шаруашылық қызмет көрсету топтарының қоймасына түскен материалдар 
олардың атауы бойынша, бағасын, саны мен сомасын көрсете отырып Нысан-
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дар альбомының 296-а нысанды карточкаларында (Нысандар альбомының 296 
нысанды кітабында) ескеріледі.

Қосалқы бөлшектердің талдамалы есебі қосалқы бөлшектердің ата-
уы, таңбалары зауыттық нөмірлері, саны, құны мен материалдық жауапты 
тұлғалар бойынша Нысандар альбомының 296-а нысанды карточкаларын-
да (Нысандар альбомының 296 нысанды кітабында) жүргізіледі. Бұл ретте 
қоймадан тозғандарды айырбастау үшін берілген автомобиль шиналары мен 
доңғалақ қабын бухгалтерлік қызмет арнайы киімнің, жеке пайдаланылатын 
заттардың жəне пайдаланудағы басқа материалдардың қозғалысын Нысандар 
альбомының 412 нысанды жедел (сандық) есепке алу ведомосінде ескереді, 
онда алған тұлғаның лауазымы мен тегі, алған уақыты мен зауыттық нөмірлері 
жазылады. «Есептен шығару туралы белгілер» бағанында жарамсыздық сал-
дарынан қолданудан шығып  қалған автомобиль  шиналары мен доңғалақ 
қабының күні мен зауыттық нөмірі жазылады.

Тамақ өнімдерінен басқа материалдардың шығысы бойынша операциялар-
ды есепке алу Нысандар альбомының 396 нысанды (13-мемориалды ордер) 
материалдардың шығысы бойынша жинақтау ведомосінде жүргізіледі. Сынған 
ыдысты есептен шығару үшін Нысандар альбомының 325 нысанды ыдыстың 
сынуын тіркеу журналы жүргізіледі. Журналдағы жазуларды тиісті лауазым-
ды тұлғалар жүргізеді. Тұрақты əрекет ететін комиссия журналдың дұрыс 
жүргізілуін тексереді жəне тоқсан сайын (ай сайын) сынған ыдысты есептен 
шығару үшін акт жасайды, актіні мемлекеттік мекеме басшысы бекітеді.

Ішкі киім, төсек құралдары, киім мен аяқ-киім жеке топтарға бөле отырып, 
олардың атаулары, саны, материалдық жауапты тұлғалары бойынша  Нысандар 
альбомының М-17 нысанды материалдарды қоймалық есепке алу кітабында 
ескеріледі:

 – ішкі киім (жейделер, ішкі көйлектер, халаттар жəне басқа да ішкі киім);
 – төсек орындары мен жабдықтары (матрацтар, жастықтар, көрпелер, 

ақжаймалар, көрпе тыстары, жастық тыстары, жапқыштар, ұйықтауға арналған 
қаптар жəне басқа төсек орындары мен жабдықтары);

 – арнайы киімді қоса алғанда киім мен нысанды киім (костюмдер, паль-
то, плащтар, қысқа тондар, көйлектер, əйелдер киетін көкірекшелер, юбкалар, 
курткалар, шалбарлар жəне басқа да киімдер мен киім-кешектер);

 – арнайысын қоса алғанда аяқ киім (бəтеңкелер, етіктер, қонышты аяқ 
киімдер, жазғы аяқ киімдер, пималар жəне басқа да аяқ киім);

 – спорттық киім мен аяқ киім (костюмдер, бəтеңкелер жəне басқа да 
спорттық киім мен аяқ киім).

Жұмсақ мүкəммалдың көрсетілген заттарын мемлекеттік мекеме басшы-
сы мен бухгалтерлік қызметтің қызметкерінің қатысуында қойма меңгерушісі 
мемлекеттік мекеменің атауын көрсете отырып, заттың сыртқы түрін 
зақымдамай, жуылып кетпейтін бояумен, арнайы мөрмен таңбалайды, заттар-
ды қолдануға берген кезде қосымша қоймадан берілген күннің мерзімі айы мен 
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жылы көрсетіледі. Таңбалау мөртабандары мемлекеттік мекеме басшысында 
немесе оның орынбасарында сақталуы тиіс.

Қолданыстағы ішкі киім, төсек орындары, киім мен аяқ-киімнің талдама-
лы есебі заттардың атаулары, саны, құны, топтары мен материалдық жауапты 
тұлғалары бойынша Нысандар альбомының 296-а нысанды карточкаларында 
(Нысандар альбомының 296 нысанды кітабында) жүргізіледі немесе түгендеу 
тізімдемесіне (салыстырмалы ведомоске) Нысандар альбомының 402 нысанды 
қосымша парақтарында жүргізіледі.

Ескірген жəне жарамсыз болған ішкі киім, төсек орындары, киім мен 
аяқ-киімді есептен шығару «Баланстан ішкі киім, төсек орындары, киім 
мен аяқ-киімді, құралдарды, өндірістік жəне шаруашылық мүкəммалдыі 
есептеншығаруға акті» Нысандар альбомының 443-а нысаны бойынша 
мемлекеттік мекеме басшысы бекіткен есептен шығаруға акті негізінде, 
өз жүйесі үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бекіткген қызмет ету 
мерзімін ескере отырып жүргізіледі. 

Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің жəне сақтау құрылғыларының  талда-
малы есебі Нысандар альбомының МБ-6 «Арнайы киімнің, арнайы аяқ-киімнің 
жəне сақтау құрылғыларының жеке карточкасы» нысаны бойынша жəне Ны-
сандар альбомының МБ-7 «Арнайы киімді, арнайы аяқ-киімді жəне сақтау 
құрылғыларын беруді (қайтаруды) есепке алу» нысаны бойынша жүргізіледі. 

Жинақтау ведомостіне жазулар əр құжат жəне қызмет көрсететін 
мемлекеттік мекемелер немесе материалдық жауапты тұлғалар бойынша, 
оның ішінде соманы белгілей отырып əрбір құжат жəне тиісті қосалқы шот-
тар бойынша жүргізіледі. Ай аяқталғаннан  кейін  қосалқы  шоттар  бойынша 
қорытындылар «Негізгі журнал» кітабына жазылады.
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Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Қорлар дегеніміз не?
2. Қорлар есебі бойынша шоттар байланысын жасаңыз.
3. Қорлардың кейінгі есебі жəне бағалануын жіктеңіздер.
4. Қорлардың есептен шығарылуы қаржылық есепте қалай жүргізіледі?
5. Қорлар бойынша жасалған операцияларды құжаттау.
6. Қорларды  ФИФО əдісі бойынша бағалауды қалай түсінесіз?
7. Қорлар есебі бойынша шоттар байланысын құрыңыз.
8. Қорларды  орташа өлшем құны əдісі бойынша бағалауды қалай түсінесіз?
9. Қорлар өзіндік құнын есептеу тəсілдерін салыстыру қалай жүргізіледі?
10. Материалдарды шығысқа жазу қалай жүргізіледі?

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп

Мекеме 1 000 тонна жанармайды тоннасының ақшалай бағасы 84 000 
теңгеден алды. Есепті кезең аяғында оның тоннасының сауда бағасы 81 000 
теңгеге төмендеді. Сол себептен, қорлардың ішінде жанармайдың  бағасы 
тоннасы 81000 теңгеден төмендетілуі керек. Бұл кезде 3 000 мың теңге (1 000 
*84 000- 1 000* 81 000) шығын пайда болады. Сол  шығын есепте қалай 
көрсетіледі?

А) Дебет 7440             3000,0 мың теңге
     Кредит 1360           3000,0 мың теңге;
В) Дебет 1360             3000,0 мың теңге
     Кредит 1315           3000,0 мың теңге;
С) Дебет 7450             3000,0 мың теңге
     Кредит 1360           3000,0 мың теңге;
Д) Дебет 7450             3000,0 мың теңге
     Кредит 1315           3000,0 мың теңге;
Е) Дебет 7440              3000,0 мың теңге
     Кредит 1315           3000,0мың теңге;

2-есеп
Мекеменің өндірістік қорлары 2012 жыл аяғында қор бойынша  800000 

теңгені құрады. Желтоқсанда олардың сату бағасы барлығы 720 000 теңгені 
құрады. Қолданыста бар қорлар 2013 жылдың  қантар айында 600 000 теңгеге 
сатылды. 2012 жылдың желтоқсанында сату шығындары 100000 теңгені 
құрады, ал 2013 жылдың қантарда отындардың  қымбаттауына байланысты 
олар 120000 теңге болды.
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31 желтоқсан 2012 жылы бухгалтерлік баланста  қор бағасы қаншаға 
көрсетілуі тиіс?

А) 800 000 теңге;
В) 480 000 теңге;
С) 620 000 теңге;
Д) 520 000 теңге;
Е) 120 000 теңге.

3-есеп
Егер 2 есептің басқа жағдайлары өзгермей, тек желтоқсанда қорлардың 

сату бағасы  720 000 теңгенің орнына 620 000 теңгені құраса, баланста  қор 
бағасы қаншаға көрсетілуі тиіс?

4-есеп
Мекеме есебінде 1 мамырға қорлардың  қалдығы  1000 кг бірлік бағасы 55 

теңгеден  барлық бағаға 55000 теңге. Ай ішінде түскендері:
1 Айналым 1100 кг бағасы бір бірлігі 58 теңгеден;
2 Айналым 1500 кг бағасы бір бірлігі  60 теңгеден; 
3 Айналым 2000 кг бағасы бір бірлігі 62 теңгеден. 
Ай ішіндеі  шығыстары 4000кг.
Орташа өлшемдік құн бойынша ай аяғында қорлардың қалдық 

бағасын  анықтаңыздар.
А) 99200 теңге;
В) 93440 теңге;
С) 88000 теңге;
Д) 95088 теңге;
Е) 92440 теңге.

5-есеп
Мекеме есебінде 1-мамырға қорлардың қалдығы 1000 кг бірлік бағасы 55 

теңгеден барлық бағаға 55000 теңге. Ай ішінде түскендері:
1 Айналым 1100 кг бағасы бір бірлігі 58 теңгеден;
2 Айналым 1500 кг бағасы бір бірлігі  60 теңгеден; 
3 Айналым 2000 кг бағасы бір бірлігі 62 теңгеден. 
Ай ішінде  шығыстары 4000 кг.
Орташа өлшемдік құн бойынша өндіріске жұмсалған қорлардың 

бағасын  анықтаңыздар.
А) 233600 теңге;
В) 237720 теңге;
С) 220000 теңге;
Д) 248000 теңге;
Е) 92440 теңге.
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6-есеп
Есепті кезең аяғында  мекемеде қордың төмендегі төрт түрі бар.

Тауардың 
түрі

Бірлік 
саны

Өзіндік 
құн,  

теңгемен

Нарықтық сату 
бағасы,
теңгемен 

Сату 
шығындары,
теңгемен 

А 100 2000 1950 150
Ə 25 4000 4100 200
Б 50 5150 5550 350
В 85 2950 3650 800
Барлығы 260

Есепті кезең аяғына əр тауар бойынша қорлардың  құнын анықтаңыздар.
А) А-180000; Ə-97500; Б- 257500; В-250750;
В) А-200000; Ə-100000; Б- 277500; В-259250;
С) А-195000; Ə-102500; Б- 260000; В-310250;
Д) А-180000; Ə-97500; Б- 257500; В-242250;
Е) А-10000; Ə-95000; Б- 25500; В-2450.

7-есеп
Мына деректер бойынша қорлар бойынша дебеттік айналымды 

анықтаңыздар, егер бастапқы қалдық 60 000 теңге болып, есепті ай ішінде 
жабдықтаушыларға төлеуге мына соммалар қабылданса: 90 000 теңге; 110 000 
теңге; 160 000 теңге, ал төленгендері 20 000 теңге; 90 000 теңге:

А) 250 000 теңге;
В)  360 000теңге;
С) 110 000 теңге;
Д) 420 000 теңге;
Е) 240 000 теңге.

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Дайын өнім болып табылмайтын өңдеуден өткен шикізаттар мен ма-
териалдар:

А) Шалафабрикаттар;
В) Қорлар;
С) Негізгі қорлар;
Д) Көмекші қорлар;
Е) Құралдар.
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2. Қорларға жатпайды:
А) Транспорттық құралдар;
В) Шикізат;
С) Материалдар;
Д) Дайын өнім;
Е) Тауарлар.

3. Мекемеге келіп түскен қорлар бағаланады:
А) Өзіндік құнымен;
В) Əділ құнымен;
С) Нарықтық құнымен;
Д) Сату құнымен;
Е) Жою құнымен.

4. ФИФО əдісі дегеніміз: 
А) Бірінші түсім − бірінші кіріс.
В) Бірінші түсім – екінші шығыс;
С) Екінші түсім − бірінші шығыс;
Д) Бірінші шығыс − бірінші түсім;
Е) Бірінші түсім − бірінші шығыс;

5. Өндiрiстен қоймаға берiлген дайын бұйымдарды жəне өнiмдердi 
есепке алу бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1310 Материалдар 
     Кт 6050 Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынатын кірістер;
В) Дт 1330 Дайын өнім
     Кт 8010 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар; 
С) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек
     Кт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар;
Д) Дт 1311 Құрылыс материалдары
        Кт 3210  Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
Е) Дт 1311 Құрылыс материалдары
     Кт 6360 Өзге кірістер.

6. Дайын өнімді тапсырыс берушіге жібере алатындай, қоймаға тапсы-
рылатындай немесе одан əрі қайта өңдеуге қолданылатындай шаралары 
қарастырылған өндірістің технологиялық циклынан өтпеген өнімдердің 
қалдығы мен қозғалысы туралы ақпаратты жинақтауға, есепке алуға 
арналған:

А) 1320 – «Аяқталмаған өндіріс» шоты;
В) 1340 – «Тауарлар» шоты;
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С) 1350 – «Жолдағы қорлар» шоты;
Д) 1360 – «Қорлардың құнсыздануына резерв» шоты;
Е) 1310 – «Материалдар» шоты.

7. Нысандар альбомының М-17 нысанды материалдарды қоймалық 
есепке алу кітабында жүргізіледі:

А) Қоймадағы материалдарды есепке алуды материалды жауапты тұлға  
атауы, сұрпы мен саны бойынша;
В) Ақша қаражатының қозғалысының тиімділігін;
С) Қаржылық инвестиция тиімділігін;
Д) Жабдықтаушылармен есеп айырысудағы тиімділіктерін;
Е) Негізгі құралдар мен материалдық емес активтер саны мен қозғалысын.

8. Шығындалған есеп берiлетiн сомалар туралы аванстық есептеменi 
ұсыну (қорларды сатып алу) бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1340 Тауарлар
      Кт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
В) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек
     Кт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар;
С) Дт 1330 Дайын өнім
     Кт 8010 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар;
Д) Дт 1311 Құрылыс материалдары
     Кт 6360 Өзге кірістер;
Е) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек
     Кт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар.

9. Іс қалыпты жүргенде қорларды сату нəтижесінде мемлекеттік 
мекеменің күтетін таза сомасы:

А) Өзіндік құн бағасы;
В) Таза сатылатын бағасы;
С) Баланстық бағасы;
Д) Есептеу бағасы;
Е) жою құны.

10. Тапсырыс берушіге тақырып аяқталған соң қайтарылмаған ар-
найы жабдықтарды пайдалануы мүмкiн баға бойынша материал ретінде 
есепке алу бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1310 Материалдар
     Кт 6330 Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер;
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В) Дт 1330 Дайын өнім
     Кт 8010 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар;
С) Дт 1310 Материалдар
     Кт 6360 Өзге кірістер;
Д) Дт 1311 Құрылыс материалдары
     Кт 6360 Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер;
Е) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек
     Кт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар.
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10-ТАҚЫРЫП

НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
10.1 Негізгі құралдарды тану жəне олардың есебін ұйымдастыру
10.2 Негізгі құралдардың бастапқы бағалануы жəне есебі
10.3 Негізгі құралдардың амортизациясы
10.4 Негізгі құралдардың қаржылық есептілікте ашылуы
10.5 Негізгі құралдар бойынша жасалған операцияларды құжаттау

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Активтер, амортизация, активтің құнсыздануы, əділ құн, баланстық құн, 

мəдени мұра активтері.

10.1 Негізгі құралдарды тану жəне олардың есебін ұйымдастыру.

Негiзгi құралдар – өндiрiсте қолдану немесе тауарларды, қызмет-тердi 
жеткізу, басқа тұлғаларға жалға беру үшін немесе жеке қажеттілік ұсталатын 
жəне бiр жылдан астам уақыт ішінде қолданылатын материалды нысандар.

Мемлекеттiк мекеме осы бөлiмнiң талаптарын негiзгi  құралдарға, оның 
ішінде:

• мəдени мұра активтеріне; арнайы əскери жабдыққа; инфрақұрылым 
активтерiне;

• жылжымайтын мүлiктерге, ғимараттарға жəне ауылшаруашылық 
қызметіне қатысы бар биологиялық активтерді дамытуға немесе қамтамасыз 
етуге пайдаланылатын  жабдықтарға жəне минералды ресурстарды, мұнайды, 
табиғи газды жəне ұқсас қалпына келтiрiлмейтiн табиғи қорларды əзірлеуге 
құқықтарға;

• инвестициялық жылжымайтын мүлiк ретiнде келешекте қолдануға са-
лынып немесе қайта жаңартылатын, бірақ «инвестициялық жылжымайтын 
мүлiк» анықтамасына жауап бермейтін жылжымайтын мүлiкке;

• ересек жұмысқа жарамды малға;
• мемлекеттiк мекеме бір кезеңнен астам уақыт ішінде қолдануды 

жоспарлаған қосалқы бөлшектерге жəне резервтік жабдыққа, сондай-ақ егер 
қосалқы бөлшектер мен көмекші жабдықтар тек негiзгi құралдардың нысанда-
рына байланысты қолданылса.

Негізгі құралдар ретінде мемлекеттік мекеме үшін оларды қолдану тікелей 
экономикалық пайда əкелмейтін, бірақ басқа нысандарды (қоршаған ортаның 
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қауіпсіздігі мен қорғауын қамтамасыз ету үшін сатып алынатын негізгі 
құралдар) қолданудан пайда алу үшін қажет нысандар танылады.

Резервтік жабдықтаудың бір кезеңнен астам уақыт ішінде қолданылатыны 
күтілетін қосалқы бөлшектері, сондай-ақ тек негiзгi қаражаттардың нысан-
дарына байланысты қолданыла алатын қосалқы бөлшектер мен көмекші 
жабдықтаулар негізгі құралдар ретінде танылады жəне ескеріледі.

Инфрақұрылымдық активтер төмендегі сипаттамалардың біреуі немесе 
бірнешеуі болған кезде негізгі құралдардың нысандары ретінде танылады:

• жүйенің немесе желінің бөлігі болып табылады;
• арнайы сипаты бар жəне баламалы қолданысы жоқ;
• жылжымайтын болып табылады; сатуға белгіленген шектеулер болады.
Жолдардың желілері, кəріздеу жүйелері, су жəне электржабдықтаулар 

жүйелері жəне коммуникация желілері инфрақұрылымдық активтер болып та-
былады.

Экономикалық пайданы тура көбейтпейтін, бірақ мұндай пайданы 
негізгі құралдардың басқа объектілерінен алу үшін қажет қоршаған ортаның 
қауіпсіздігі мен қорғалуын қамтамасыз ету үшін активтер негізгі құралдардың 
нысандары ретінде танылады. 

Жылжымайтын мүлiк ретiнде келешекте қолдануға қайта жаңартылатын 
инвестициялық жылжымайтын мүлiкті есепке алу үшін қолданылады. 
Құрылыс жұмыстары немесе қайта жаңарту аяқталған сəтте жылжымайтын 
мүлiк инвестициялық жылжымайтын мүлiк болады жəне мемлекеттік ме-
кеме «Инвестициялық жылжымайтын мүлiкті есепке алу тəртібі» бөлімінің 
ережелерін қолданады.

Негізгі құралдардың бухгалтерлік есебі дұрыс құжатты ресімдеуді жəне 
мемлекеттік мекеме ішінде олардың ауысуының түсімі мен шығуын есепке 
алу тіркелімдерінде уақытылы көрсетуді, сондай-ақ əрбір объектінің (заттың, 
жиынтықтың) сақталуы мен дұрыс қолданылуын бақылауды қамтамасыз етуі 
тиіс.

Мемлекеттік мекеменің негізгі құралдарын есепке алу үшін мынадай шот-
тар/қосалқы шоттар арналған:

2310 «Жер»;
2320 «Ғимараттар»; 
2330 «Құрылыстар»;
2340 «Беріліс құрылғылары»;
2350 «Көлiк құралдары»;
2360 «Машиналар мен жабдықтар»;
2370 «Аспаптар, өндірістік жəне шаруашылық мүкəммалы»; 
2380 «Өзге негiзгi құралдар»;
2390 «Негiзгi құралдардың жинақталған амортизациясы мен құнсыздануы»;
2411 «Аяқталмаған құрылыс»;
5111 «Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв».
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Негізгі құралдардың объектісі алғаш танылған кезде өзіндік құны бойынша 
көрсетіледі, келесі есеп пен бағалануы нақты шығын немесе қайта бағаланған 
құн есеп моделі бойынша жүргізілуі мүмкін [10.1-сызба].

10.1-сызба
Негізгі құралдар есебі
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Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларында негізгі құралдарды есепке алу 
бойынша кейіннен негізгі құралдарды есепке алу үшін екі модель көзделген: 
өзіндік құны бойынша есепке алу моделі жəне қайта бағаланған құны бойын-
ша есепке алу моделі. Мемлекеттік мекемелер 2013 жылға бекітілген Есеп сая-



223

сатына сəйкес өзіндік құны бойынша (нақты шығындар) есепке алу моделін 
қолдана отырып, негізгі құралдарды есепке алу тəртібі пайдаланылуы тиіс. 

10.2. Негізгі құралдардың бастапқы бағалануы жəне есебі

Негізгі құрал нысанының құны: осы нысанға байланысты мемлекеттік 
мекемеге болашақ экономикалық пайда мен əлеуеті бар қызметтің түсуіне 
ықтималдық болғанда, іс жүзіндегі шығындарды немесе нысанның əділ құнын 
сенімді өлшеу мүмкін болса, актив деп танылуы мүмкін.

Негізгі құрал түскен кезде мемлекеттік мекеме активті иеленуде қандай 
шамада пайда мен тəуекел болатынын бағалайды. Бұл ретте:

 – егер активті иеленуден тəуекел мен пайда алу көбірек болса, мемлекеттік 
мекеме активті мойындайды;

 – егер активті иеленуден тəуекел мен пайда алу аз болса, мемлекеттік ме-
кеме активтің түсуін мойындамайды;

 – егер активті иеленуден пайда мен  тəуекел алу аз болса, мемлекеттік 
мекеменің актив үстінен бақылау дəрежесі бағаланады;

 – егер мемлекеттік мекемеде бақылау құқығы туындаса, мемлекеттік ме-
кеме активті таниды;

 – егер бақылау құқығы беруші тарапта қалса, мемлекеттік мекеме активті 
сатып алуды мойындамайды.

Егер мемлекеттік мекеме активті иеленуден барлық пайдаларды алса, бірақ 
активті иеленуге байланысты барлық тəуекелдер тапсырушы тарапта қалса, 
актив тапсырушы тараптың есебінде қала береді. Меншік құқығының ауысу-
ын мемлекеттік тіркеу қажет болған жағдайларда шарттағы талаптарға көңіл 
аудару қажет, атап айтқанда:

 – егер шарт талаптары бойынша активті иеленуден пайдалар мен 
тəуекелдер актіге қол қойған сəтте сатып алушыға ауысса, онда бұл жағдайда 
активтің шығып қалуы активті акті бойынша беру күніне көрсетіледі;

 – егер шарт талаптары бойынша активке иелік етуге байланысты тəуекел-
дер меншік құқығының ауысуын мемлекеттік тіркеген сəтке дейін беруші 
тарапта қалса, онда бұл жағдайда активті есептен шығару тіркеу күніне 
көрсетіледі. 

Активтерді тану өлшемдеріне жауап беретін мəдени мұра активтері ба-
ланста танылады, мəдени мұраның өзге активтері Шоттар жоспарының 09 
«Мəдени мұра активтері» балансталған шотында ескеріледі (мысалы: тарихи 
ғимараттар мен монументтер, археологиялық қазбалар орындары, қорлар мен 
табиғи қорғау аймақтары, сондай-ақ өнер туындылары).

Мемлекеттік мекеме мəдени мұра активтерін бухгалтерлік есепте егер:
 – олардың мəдени, экологиялық, ағартушылық жəне тарихи құндылықтары 

тек нарықтық бағаға негізделген қаржы құнымен толық көрсетілмесе;
 – заңды міндеттемелер тыйым салуларды жəне сату жолымен шығып 

қалуға салмақты шектеулер туындатады;
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 – олар жиі ауыстырылмайтын болып табылады жəне олардың физикалық 
жағдайы төмендесе де, құндылықтары уақыт өте өсе алады; 

 – кейбір жағдайларда бірнеше жүз жыл жасалатын олардың пайдалы 
қолдану мерзімін белгілеу күрделі.

Түгендеу нысаны  негізгі құралды бухгалтерлік есепке алудың бірлігі бо-
лып табылады. Негізгі құралдың түгендеу нысаны деп барлық жабдықтаулары 
мен керек – жарақтары бар нысан немесе белгіленген өзіндік функцияларды 
орындауға арналған жеке конструктивті жекеленген зат немесе бірыңғай бүтін 
жəне белгіленген жұмыстарды орындауға арналған заттардың конструктивті 
жекелеген кешені танылады. 

Егер жер мен ғимарат жеке активтер болып табылса, олар бөлек ескеріледі. 
Кітапханалық кітаптар, компьютерлік қосымша құрылғылар мен 

жабдықтаудың кішігірім бөлшектері сияқты жеке маңызды емес жиынтық 
бірліктер үшін мемлекеттік мекеме жиынтық құнның өлшемдерін қолдана ала-
ды.

Конструктивті бөшектенген заттардың кешеніне жалпы тағайындаулары 
мен жалпы басқарулары немесе бір іргетаста жөнделген бір немесе əртүрлі 
тағайындаудың бір немесе бірнеше заттары, осының негізінде кешенге əр 
кіруші зат тек кешен құрамында өз функцияларын орындай алады, бірақ жеке 
емес.

Бірнеше нысанды бір кешенге жатқызу техникалық мамандар растаған жо-
балау құжаттамасының негізінде жүзеге асырылуы тиіс.

Негізгі құралдардың нысаны алғаш танылған кезде өзіндік құны бойын-
ша көрсетіледі. Кітапханалар қорына енгізілген кітаптар, оқулықтар мен басқа    
баспалар олардың алғашқы түптеу құнын қоса алғанда атаулы бағасы бойын-
ша ескеріледі.

Негізгі құралдар объектісінің өзіндік құны:
 – сатып алуға саудалық жеңілдіктер мен түсірулерді алып тастағаннан 

кейін, импорттық баждар мен қайтарылмайтын салықтарды (акциздер, 
қосылған құн салығы, кедендік баждар мен басқа салықтар) қосқанда, оның 
сатып алынған бағасы кіреді;

 – учаскеге активті жеткізуге жəне мақсатына қарай жұмыс қалпына келтіру 
үшін жағдай дайындауға тура жататын кез келген шығындар;

 – ол орналасқан учаскені қалпына келтіруге, объектіні қайта жөндеуге 
жəне ауыстыруға арналған есептік шығындар.

Тікелей сипатты шығындарға мыналар жатады:
 – учаскені дайындауға жұмсалатын іс жүзіндегі шығындар;
 – жеткізу мен түсіруге жұмсалатын алғашқы шығындар;
 – орнату мен монтаждауға жұмсалатын шығындар; 
 – осы орынға активті тасымалдаған уақытта жасалған нысандар мен 

жағдайлардың кірісін (мысалы, жабдықты сынау кезінде үлгілерді тексеретін 
өндіріс)  алып  тастағанда,  активті  сынауға  жəне  оның  тиесілі  қызмет  етуін 
сынауға жұмсалатын шығындар;
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 – кəсіби қызметтерге жұмсалатын шығындар жəне өзге шығындар.
Негізгі құралдардың өзіндік құнына енгізілетін шығындар болып табыл-

майтын іс жүзіндегі шығындарға мыналар жатады:
 – жаңа ғимаратты ашуға жұмсалатын шығындар;
 – қызметтер немесе жаңа өнім өндірісін енгізуге  жұмсалатын шығындар 

(тауарды жылжыту бойынша шараларға жəне жарнамаға жұмсалатын 
шығындар);

 – əкімшілік немесе өзге жалпы жүкқұжат шығындары.
Негізгі құралдар нысандарының баланстық құнына енгізілетін шығындарды 

тану нысаны тікелей мақсаты бойынша қолдануға дайын болғанда тоқтатылады. 
Мынадай шығындар негізгі құралдардың баланстық құнына енгізілмейді:

 – нысан жұмыс істейтін қалпында қолданысқа енуі тиіс немесе толық емес 
қуаттылыққа жұмыс істейді деген жағдайлармен туындаған шығындар;

 – нысаны өндірісіне сұраныс артқан уақытта шегілген алғашқы 
операциялық шығын; 

 – мемлекеттік мекемелердің барлық операцияларының бір бөлігін немесе 
барлығын ауыстыруға, қайта ұйымдастыруға жұмсалатын шығындар.

Егер актив айырбасталмайтын операция жолымен, яғни қайтарусыз негізде 
сатып алынса, оның өзіндік құны деп сатып алу мерзіміндегі əділ бағасы таны-
лады. Бұл ретте нөлдік немесе атаулы баға бойынша сатып алынған жəне əділ 
құны бойынша танылатын негізгі құралдар нысандарын таныған кезде баға 
қайта есептеу болып табылмайды. 

Негізгі құралдар нысаны басқа активке айырбасқа сатып алынса, алынған 
нысанның іс жүзіндегі құны оның əділ құны тең баға бойынша қабылданады, ол 
тапсырылған активтің ақша қаражаты мен олардың баламаларының төленген 
сомасына түзетілген əділ құнына тең келеді. Жаңа активтің анықталған əділ 
құны мен оған айырбасқа берілген активтің баланстық құны арасындағы айыр-
ма айырбастау операциясынан кіріс немесе шығысты құрайды.

Алынған активтің де, жіберілген активтің де əділ құны сенімді бағалана 
алмаса, онда негізгі құралдардың сатып алынған нысанның құны жіберілген 
активтің баланстық құны бойынша бағаланады. Бұл ретте алынған нысанды 
құнсыздану тұрғысынан тексеру қажет. 

Мемлекеттік мекеме негізгі құралдар нысанының түсімін Шоттар 
жоспарының «Негізгі құралдар» бөлімі шотының тиісті қосалқы шотының 
дебеті жəне мыналардың:

бюджеттік қаржыландыру есебінен немесе ақылы қызметтерден, 
демеушілік жəне қайырымдылық көмек есебінен  сатып алу құны бойынша 
–3210 «Жеткізушілерге жəне   мердігерлерге   қысқа   мерзімді  кредиторлық 
берешек» шотының; 

 – əділ құн бойынша – қайырымдылық жəне демеушілік көмек ретінде 
алынған 6050 «Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынатын кірістер» 
шотының;
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 – əділ құн бойынша үшінші тұлғаларға қайтарусыз беру нəтижесінде 
алынған; сондай-ақ баланстық құн бойынша мемлекеттік мекемелер арасында 
негізгі құралдарды беру нəтижесінде 6330 «Өтеусіз түрде алынған активтерден 
алынатын кірістер» шотының, бұл ретте жинақталған амортизация сомасына 
2391 «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы» қосалқы шотының 
кредиті бойынша бір уақытта жазба жүргізіледі;

 – бір бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелер арасында бұрын қаржыландыру есебінен сатып 
алынған (баланстық құн бойынша) негізгі құралдарды беру нəтижесінде 
алынған 5011 «Күрделі салымдарды бюджет есебінен қаржыландыру» қосалқы 
шотының кредиті бойынша негізгі құралдар нысандарының түсімін көрсетеді, 
бұл ретте жинақталған амортизация сомасына 2391 «Негізгі құралдардың 
жинақталған амортизациясы» қосалқы шотының кредиті бойынша бір уақытта 
жазба жүргізіледі [10.1-кесте].   

10.1-кесте
Негізгі құралдарды бағалау бойынша шоттар байланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Түскен ұзақ мерзімді 

активтердің баланстық 
құнын есепке алу

2310-2380 Негізгі 
құралдар

3210  Жеткізушілерге   
жəне   мердігерлерге   
қысқа   мерзімді  
кредиторлық берешек

2. Қайырымдылық жəне 
демеушілік көмек 
ретінде алынған негізгі 
құралдар

2310-2380 Негізгі 
құралдар

6050 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер

3. Мемлекеттік мекемелер 
арасында негізгі 
құралдарды беру

2310-2380 Негізгі 
құралдар

6330  Өтеусіз түрде 
алынған активтерден 
алынатын кірістер
2391 «Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы

4. Бір бюджеттік 
бағдарламалар 
əкімшісіне ведомстволық 
бағынысты
мемлекеттік мекеме-
лер арасында негізгі 
құралдарды алу

2310-2380 Негізгі 
құралдар

5011 «Күрделі 
салымдарды 
бюджет есебінен 
қаржыландыру
2391 «Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
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10.1-кестенің жалғасы
5. Шығындалған ұзақ 

мерзімді активтердің 
баланстық құнын 
есептен шығару

7420 Ұзақ мерзімді 
активтерді қатардан 
шығару жөніндегі 
шығыстар

2310-2380 Негізгі 
құралдар

6. Шығындалған ұзақ 
мерзімді активтердің 
амортизациясын есептен 
шығару 

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы

2310-2380 Негізгі 
құралдар

7. Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға резерв 
жасалған болса, онда 
шығындалған ұзақ 
мерзімді активтерге  
қатысты сомасы есептен 
шығарылады 

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв

7440  Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

Қайта бағалау моделі: əділ құны сенімді бағаланатын негізгі құралдар  ны-
санын актив ретінде танығаннан  кейін есепке алу кез келген жиналған келесі 
амортизация мен шығындардың құнсыздануы нəтижесінде жиналған кез кел-
ген келесі амортизацияны алып тастағанда, қайта бағалау күніне əділ құнды 
білдіретін оның қайта бағалау құны бойынша жүргізіледі [10.2-сызба].

10.2-сызба
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Қайта бағалау бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган 
белгіленгенкезең мен мерзімде өткізіледі, бірақ  негізгі құралдардың əр ныса-
ны бойынша жеке 3-5 жыл жиілігімен өткізіледі.

Негізгі құралдар нысанын қайта бағалау кезінде осы актив жататын негізгі 
құралдардың барлық сыныбы (тобы) қайта бағаланады.

Жер мен ғимараттардың əділ құны деп кəсіби бағалаушылар орындаған, 
бағалау жолымен анықталатын олардың нарықтық құны болып табылады.

Машиналар мен жабдықтар санаттарының əділ құны, əдетте бағалау жолы-
мен анықталатын олардың нарықтық бағасы болып табылады.

Машиналар мен жабдықтың арнайы сипаттағы себебі бойынша немесе 
осы активтердің сатылуы сирек болу себепті нарықтық құн туралы ақпарат 
болмағанда, тозуын ескере отырып, олар нақты құны бойынша бағаланады.

Жүргізілген қайта бағалау нəтижесінде активтер сыныбының баланстық 
құнының артуы таза активтерге/капиталға жатқызылады жəне Шоттар 
жоспарының «Негізгі құралдар» кіші бөлімі шотының тиісті қосалқы шотының 
дебеті жəне 5111 «Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв» 
қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі. Қайта бағалаудан осы актив 
нысанының құнының азаюы бұрын танылса, онда негізгі құрал құнының артуы 
ағымдағы жылдың қаржы нəтижесіне бұрын қаржы нəтижесінің құрамында 
танылған сол активтің қайта бағалау құнының азаю сомасын қалпына келтіре-
тін мөлшерде жатқызылады.

Егер негізгі құралдардың баланстық құны қайта бағалау нəтижесінде 
азайса, онда мұндай азаюдың сомасы ағымдағы жылдың қаржы нəтижесінде 
көрсетіледі. Алайда, бұл азаю осы активке жататын негізгі құралдардың қайта 
бағалауға резервте көрсетілген, бар кредиттік қалдығы мөлшерінде таза актив-
терге/капиталға жатқызылады.

Негізгі құралдар объектісін қайта бағалау кезінде, қайта бағалау күніне кез 
келген жинақталған амортизация:

 – не активтің баланстық құнының барабар өзгеруіне қарай қайта есептеледі 
(активтің алғашқы құны мен  жинақталған амортизация сомасы қайта бағалауға 
дейін баланстық құнға қайта бағаланған құнның қатысына тең бір көрсеткішке 
көбейеді). Жинақталған амортизацияның түзету сомасы: 5111 «Негізгі 
құралдарды қайта бағалауға арналған резерв» қосалқы шотының кредиті жəне 
2391 «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы» қосалқы шотының 
кредиті бойынша жазумен көрсетіледі; 

 – не активтің баланстық құны анықталады, бұл ретте 2391 «Негізгі 
құралдардың жинақталған амортизациясы» қосалқы шоты дебеттеледі жəне 
активтің қайта бағаланған құнына дейін қайта есептелетін Шоттар жоспары-
ның «Негізгі құралдар» бөлімі шотының тиісті қосалқы шоты кредиттеледі 
(бұл əдіс ғимараттар үшін жиі пайдаланылады). 

Қайта бағаланған негізгі құралдарды пайдалану шамасына қарай жете 
бағалау сомасы қаржылық нəтижеге есептен шығарылады: 5111 «Негізгі 
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құралдарды қайта бағалауға арналған резерв» қосалқы шотының дебеті жəне 
5210 «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» шотының кредиті.

Алғашқы құнның өзгеруі есепке алу моделін таңдауға байланысты емес, 
Қазақстан Республикасының Үкіметінің шешіміне сəйкес активтерді қайта 
бағалау жағдайында ғана рұқсат етіледі.

10.3. Негізгі құралдардың амортизациясы

Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілігі 
саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген бірдей 
тозу нормасы бар негізгі құралдар объектілерінің элементтері амортизация-
лық есептеулерді анықтау үшін топталады.

Негізгі құралдардың амортизациясы ай сайын есептеледі. 
Сатып алынған негізгі құралдардың амортизациясын есептеу айдан кейінгі 

айдың 1-ші күнінен бастап жүргізіледі:
 – монтаждауды жүзеге асыру талап етілмесе, сатып алулар;
 – монтаждау қажет болса, қолданысқа енгізу.
Шығып қалған негізгі құралдардың амортизациясын есептеу негізгі құралдар 

нысандарының шығып қалған айынан кейінгі айдың 1-нен тоқтатылады. 
Амортизация төмендегі мынадай негізгі құралдардың нысандарына 

есептелмейді:
 – жерге;
 – мəдени мұра активтеріне;
 – жабдыққа, экспонаттарға, үлгілерге, əрекет етуші жəне əрекет етпейтін 

модельдерге, макеттерге жəне кабинеттер мен зертханалардағы жəне оқыту 
жəне ғылыми мақсаттар үшін пайдаланылатын басқа да көрнекі құралдарға;

 – жұмысшы малға, буйволдарға, өгіздерге, ауылшаруашылық қызметке 
байланысты емес, пайдалану жасына жетпеген көп жылдық екпелерге;

 – жануарлар əлемінің экспонаттарына (зообақтар жəне басқа ұқсас 
мемлекеттік мекемелерде);

 – кітапханалық қорларға, киноқорға, сахналық-қойылым құралдарына, 
мұражайлық жəне көркем құндылықтарға;

 – қару-жарақ пен əскери техникаға;
 – консервациялауға ауыстырылған активтерге.
Негізгі құралдың тұрып қалу немесе белсенді емес қолданылу жағдайы 

болғанда немесе оны алып тастау үшін ұстап қалған жағдайда негізгі  құралдар 
нысанының амортизациясы толық амортизацияланғанға дейін тоқтатылмайды.

Əр кезеңге амортизациялық есептеулер, егер олар басқа активтің баланстық 
құнына кірмесе, сол кезеңдердің шығыстарында танылады.

Негізгі құралдардың құнынан 100% асырып амортизация есептеу 
жүргізілмейді. Əрі қарай қолдануға жарамды, негізгі құралдар нысаны 
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құнының 100% мөлшерінде жинақталған амортизация тозу себебіне байланыс-
ты есептен шығару үшін негіз болып табылмайды.  

Амортизацияны есептеу əдісі мемлекеттік мекеменің активтің экономика-
лық пайдасы мен қызметтік əлеуетін тұтыну сызбасын көрсетеді.

Активтің амортизациялық құнын жүйелі бөлу үшін оның пайдалы қолда-
нылу мерзімі ішінде амортизацияны есептеудің түрлі əдістері қолданылады:

 – тозуды есептеудің біркелкі əдісі;
 – азаятын қалдық əдісі;
 – өнім бірлігінің əдісі.
Тозуды біркелкі есептеу əдісі активті пайдалы қолдану мерзімінің ішінде 

тұрақты аударымдарға əкеледі. 
Азаятын қалдық əдісі активті пайдалы қолдану мерзімі ішінде 

аударымдардың азаюына əкеледі. 
Өнім бірлігінің əдісі күтілетін қолдануға немесе алған өнімнің санына 

негізделген есептеулерге əкеледі.
Активті пайдалы қолдану мерзімі əрбір есепті күнге қарастырылады.
Пайдалы қолдану мерзімін анықтау кезінде барлық мынадай төмендегі 

аспектілер ескеріледі:
 – активті күтілетін пайдалану (күтілетін қуат, активтің физикалық 

өнімділігі);
 – өндірістік факторларға тəуелді күтілетін физикалық тозу жəне тоқтап 

қалу кезеңінде активті жөндеу, оған қызмет көрсету жəне сақтау жөніндегі 
бағдарлама;

 – нысанын өзгерту немесе жаңғырту нəтижесінде туындайтын техникалық 
немесе коммерциялық ескіру;

 – активті пайдалануға заңды немесе осыған ұқсас шектеулер.
Активті пайдалы қолдану мерзімі активтің күтілетін пайдалылығын ескере 

отырып анықталады. Пайдалы қолдану мерзімі активтің экономикалық қызметі 
мерзімінен қысқа болуы мүмкін.

Негізгі құралдар нысанының тарату құны нөлге тең қабылданады. 
Тозуды біркелкі есептеу əдісін қолдану кезінде негізгі құралдардың амор-

тизациясын есептеу мынадай тəсілдермен:
1) амортизацияның белгіленген нормаларын пайдалана отырып; 
2) пайдалы қолданудың белгілі бір мерзімін пайдалана отырып жүргізіледі. 
Негізгі құралдардың тозу нормалары негізгі құралдардың (активтердің) 

құнын өтеудің нормативтік мерзімін көрсететін олардың қызметінің 
экономикалық мерзіміне сүйене отырып белгіленді жəне «Мемлекеттік 
мекемелердің негізгі құрал-жабдықтары (активтері) бойынша тозудың жылдық 
нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 3 
қыркүйектегі №1308 қаулысымен бекітілді.

Амортизацияның белгіленген нормаларын пайдалана отырып негізгі 
құралдар объектілерінің амортизация сомасы негізгі құралдардың алғашқы 
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құнын (қайта есептелгендер үшін – ағымдағы құнын) мемлекеттік мекемелер-
дің негізгі құралдары бойынша тозудың бекітілген жылдық нормаларына 
сүйене отырып анықталған ай сайынғы амортизация нормасына көбейту жо-
лымен анықталады.  

Мемлекеттік мекемелердің негізгі құралдары (активтері) бойынша жылдық 
тозу нормаларында көзделмеген негізгі құралдар бойынша тозуды есеп-
теу осыған ұқсас негізгі құралдарға (активтерге) тозу нормалары бойынша 
жүргізген жөн. 

Негізгі құралдар объектілерін амортизациялау əдісі мен тəсілі бірыңғай 
есеп саясатымен анықталады жəне кезеңнен кезеңге кезекті қолданылады.

Негізгі құралдар амортизациясын есептеу 7110 «Ұзақ мерзімді активтердің 
амортизациясы бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 2391 «Негізгі 
құралдардың жинақталған амортизациясы» шотының кредиті бойынша жүзеге 
асырылады.

Егер негізгі құрал бір мезгілде амортизацияны есептей отырып бюд-
жет қаражатының есебінен сатып алынса, осы актив жататын топты амор-
тизациялау нормасы бойынша есептелген сомада күрделі салымдарды 
қаржыландыруды тұтынудан кіріске ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға 
күрделі салымдарды қаржыландыруды есептен шығару жүзеге асырылады. 
Бұл ретте мынадай тізбек жүзеге асырылады: 5011 «Күрделі салымдарды бюд-
жет есебінен қаржыландыру» шотының дебеті мен 6020 «Күрделі салымдарды 
қаржыландырудан алынатын кірістер» кредиті.

Мемлекеттік мекеме «Активтердің құнсыздануы» бөлімінің ережелеріне 
сəйкес құнсыздану тұрғысынан активтің баланстық құнын қайта қарастырады.

Негізгі құралдардың құнсыздануы 7440 «Активтердің құнсыздануынан 
түсетін шығыстар» шотының дебеті жəне 2392 «Негізгі құралдардың 
құнсыздануына арналған резерв» қосалқы шотының кредиті бойынша 
көрсетіледі. 

Мемлекеттік мекеме негізгі құралдардың құнсыздануынан шығындарды 
қалпына келтірген жағдайда мынадай тізбекті жүзеге асырады: құнсызданудан 
бұрын есептелген шығын сомасының шегінде 2392 «Негізгі құралдардың 
құнсыздануына арналған резерв» қосалқы шотының кредиті жəне 7440 
«Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар» шотының дебеті.

Негізгі құралдар нысанының құрылысын аяқтау, толық жабдықтау мен 
қайта жаңарту бойынша жұмыстарын жүргізу кезінде мемлекеттік мекеменің 
шығындары олардың құнын өсіреді. Бұл ретте егер мемлекеттік мекеме-
ге болашақ экономикалық пайдалар алғашқы бағаланған нормалардан тыс 
түссе, кейінгі күрделі салымдар нəтижесінде негізгі құралдар нысандарының 
баланстық құнын  өсіру жүргізіледі. 

Болашақ экономикалық пайдаларды (күрделі салымдарды) арттыратын 
шығындардың үлгілері:

 – оның қуаттылығын қоса алғанда пайдалы қолданылу мерзімін ұзарту 
үшін негізгі құралдар нысандарының модификациясына;
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 – өнім сапасын анағұрлым жақсартуға қол жеткізу үшін машиналардың 
бөлшектерін жетілдіру; 

 – бұрын бағаланған шығындарды анағұрлым қысқартуға мүмкіндік беретін 
жаңа өндірістік үрдістерді енгізу.

Мемлекеттік мекеме күрделі шығындарды 2411 «Аяқталмаған құрылыс» 
қосалқы шотының дебеті жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының кредиті бойынша көрсетеді. 
Аяқталмаған құрылыс іс жүзіндегі шығындар бойынша өлшенеді.  

Аяқталмаған жəне аяқталған, бірақ пайдалануға тапсырылмаған құрылыс 
жəне қайта жөнделген нысандар бойынша шығындар келесі жылдың балансы-
на ауысады.   

Аяқталған жəне пайдалануға берілген құрылыс нысандары қабылдау 
актілері негізінде оларға кеткен шығындар толық сомада көрсетіліп, ұзақ 
мерзімді активтерді есепке алу шотына жатқызылады, бұл ретте мынадай 
жазба көрсетіледі: Шоттар жоспарының «Негізгі құралдар» бөлімі шотының 
тиісті қосалқы шотының дебеті жəне 2411 «Аяқталмаған құрылыс» қосалқы 
шотының кредиті. 

Негізгі құралдар нысандарға нысанның техникалық жағдайын сақтау мен 
қолдау мақсатында жүргізілетін қызмет көрсетуге, жөндеуге жəне негізгі 
құралдарды қолданысқа беруге жұмсалатын шығындар алғашқы құнды 
өсірмейді, ал олар туындау кезіндегі ағымдағы шығыстар ретінде танылады.  
Кітаптарды жөндеуге жəне қайта жөндеуге, оның ішінде екінші рет түптеуге 
жұмсалатын шығындар кітап құнын өсіруге жатқызылмайды жəне шығысқа 
есептен шығарылады. 

Жөндеуге жұмсалатын шығындарды есептен шығару мынадай жазбамен 
көрсетіледі: 7090 «Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар» шотының дебеті 
жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотының кредиті.

Егер негізгі құралдар нысандардың баланстық құнына объект бөлшегін 
ауыстыру құны кірсе, онда ауыстырылған бөлшектің баланстық құны 
ауыстырылған бөлшек жеке амортизацияланғанына қарамастан баланстан 
есептен шығарылуы тиіс. Егер нысанның ауыстырылған бөлшегінің баланстық 
құнын анықтау мүмкін болмаса, мемлекеттік мекеме ауыстыру құнын 
ауыстырылған бөлшек құнының сатып алу немесе құру кезіндегі көрсеткіші 
ретінде қолдана алады.

Негізгі құралдар нысандарының қалған құны немесе оны қолданудан неме-
се шығып қалуынан ешқандай болашақ экономикалық  пайда немесе қызметтік 
əлеует күтілмесе баланстан шығып қалу ретінде есептен шығарылады. Негізгі 
құралдар нысандарының шығып қалуы түрлі тəсілдермен, (сату, қайтарусыз 
тапсыру, тарату жолымен) өтуі мүмкін.

Негізгі құралдардың шығып қалуы Қазақстан Республикасы заңнамасы-
ның талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.
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Мемлекеттік мекеме қаржыландыру жоспары бойынша оларға бөлінген 
қаражат есебінен сатып алынған, оған бекітілген активтерді өзінше сатуға 
тиіс емес. Активтерді сату Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлікті 
басқару саласындағы заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 

Бір бағынудан екіншіге активтерді беру белгіленген тəртіппен жүргізіледі:
 – республикалық меншіктегі – өңіраралық мемлекеттік мүлік жəне 

жекешелендіру департаменттерінің рұқсаты бойынша;
 – коммуналдық меншіктегі – əкімшілік-аймақтық бірлігі əкімінің уəкілетті 

жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органының тиісті 
рұқсаты бойынша.

Құнсызданудан бұрын есептелген резерв болған кезде шығып қалған 
ұзақ мерзімді активтер бойынша оның есептен шығуы жүзеге асырылады: 
7440 «Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар» шотының кредиті 
жəне 2392 «Негізгі құралдардың құнсыздануына арналған резерв» қосалқы 
шотыныңдебеті [10.2-кесте]. 

10.2-кесте
Мемлекеттік мекемелердегі негізгі құралдардың сатылуын корреспонден-

циялары:
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Бұрын бюджеттік 

қаржыландыру есебінен 
сатып алынған негізгі 
құралдарды сатқан 
жағдайда 

7420 «Ұзақ мерзімді 
активтерді қатардан 
шығару жөніндегі 
шығыстар» 

2391 «Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы» 

2 Шығындалған ұзақ 
мерзімді активтердің 
амортизациясын есептен 
шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар

3 Жарамсыздығы келген 
ұзақ мерзімді активтердің 
амортизациясын есептен 
шығару  

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар

4 Тозығы жеткен ұзақ 
мерзімді активтерді есептен 
шығару  

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы 

2320-2380 Негізгі 
құралдар

5 Тозығы жеткен ұзақ 
мерзімді активтердің 
құнсыздану резервін 
есептен шығару 

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар
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Егер Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен бұл соманы 
қолданудың өзге тəртібі белгіленбесе, активтерді сатудан түсетін соманы 
мемлекеттік мекемелер бюджет кірісіне аударады жəне есепте көрсетеді: 1231 
«Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі» қосалқы шотының дебеті жəне 3131 «Активтерді сатудан түсетін 
кіріс бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
қосалқы шотының кредиті.

Негізгі құралдардың жетіспеушілігін анықтаған кезде жазбамен оларды 
есептен шығару жүргізіледі:

 – жетіспейтін негізгі құралдар бойынша күрделі салымдарды 
қаржыландырудың қалдығы есептен шығарылады: 5011 «Күрделі салымдар-
ды бюджет есебінен қаржыландыру» қосалқы шотының дебеті жəне Шот-
тар жоспарының 6020 «Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын 
кірістер»  шотының кредиті; 

 – жетіспейтін негізгі құралдардың баланстық құны есептен шығарылады: 
7420 «Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар» 
шотының дебеті жəне 2300 «Негізгі құралдар» шоты тиісті қосалқы шоттары-
ның кредиті; 

 – жинақталған амортизация есептен шығарылады: 2391 «Негізгі 
құралдардың жинақталған амортизациясы» қосалқы шотының дебеті жəне 
Шоттар жоспарының «Негізгі құралдар» бөлімі шотының (жинақталған 
амортизацияның сомасына) тиісті қосалқы шотының кредиті.

Құнсызданудан бұрын есептелген резерв болған кезде, оның есептен шығуы 
шығып қалған ұзақ мерзімді активтер бойынша жүзеге асырылады: 2392 
«Негізгі құралдардың құнсыздануына арналған резерв» қосалқы шотының 
дебеті жəне 7440 «Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар» шотының 
кредиті. Керісінше қайта бағаланған негізгі құрал шығып қалған жағдайда 
пайдаланған уақытта қаржылық нəтижеге ауыстырылмаған жете бағалау со-
масы қалдығын есептен шығару жүргізіледі: 5111 «Негізгі құралдарды қайта 
бағалауға арналған резерв» қосалқы шотының дебеті жəне 5210 «Есепті 
жылдың қаржылық нəтижесі» шотының кредиті.

10.4. Негізгі құралдардың қаржылық есептілікте ашылуы

Бухгалтерлік баланста 096 «Негізгі құралдар» жолы бойынша негізгі 
құралдардың жинақталған амортизацияны жəне негізгі құралдардың 
құнсыздануына арналған  резервті  шегергендегі  құны  (097, 098, 101, 102, 103, 
104, 105, 106-жолдардың сомасынан 110-жолды алып тасталып) көрсетіледі.

Қаржылық жалға алынған негізгі құралдар осындай қосалқы шоттарда 
көрсетіледі жəне бухгалтерлік баланс валютасына енгізіледі.

Операциялық жалға алынған негізгі құралдар бұл жолға енгізілмейді жəне 
01 «Жалданған активтер» баланстан тыс шотында ескеріледі.
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097 «Жер» (2310) жолы бойынша меншік құқығы таратылатын топырақ 
жамылғылары мен жер үсті суларын қоса алғандағы жер учаскелері құнының 
қалдығы көрсетіледі. 

098 «Ғимараттар» (2320) жолы бойынша 099, 100-жолдардың сомасы 
көрсетіледі. 

Осы жолда нысанның  функционалдық мақсатына қарай адамдардың неме-
се жануарлардың жасауы, тұруы, заттарды сақтау үшін тіреу жəне қоршау не-
месе бірлестірілген (тіреу жəне қоршау) құрастырмаларынан тұрақты негізде 
нысандар түрінде салынған ғимараттардың құны көрсетіледі. 

099 «Тұрғын емес үй ғимараттары» жолы бойынша тұрғын емес үй 
ғимараттарының құны көрсетіледі.

100 «Тұрғын үй ғимараттары» жолы бойынша тұрғын үй ғимараттарының 
құны көрсетіледі.

101 «Құрылыстар» (2330) жолы бойынша құрылыстардың құны жеке 
топтарға: энергетикалық қондырғылар, электр станциялары, химиялық жəне 
аралас кəсіпорындардың құрылыстары, өзге өндірістік құрылыстар; спорттық 
құрылыстар мен демалыс орындары; азаматтық құрылыстың өзге нысандары-
на бөле отырып көрсетіледі. 

102 «Беріліс құрылғылары» (2340) жолы бойынша олардың көмегімен 
электр, жылу жəне механикалық энергияны беру, сондай-ақ магистраль-
ды өткізу құбырларын, байланыс желілерін жəне энергетикалық (кабельді) 
желілерді білдіретін сұйық жəне газ іспеттес заттарды беру (тасымалдау) 
жүргізілетін құрылғылардың құны көрсетіледі.

103 «Көлік құралдары» (2350) жолы бойынша көлік құралдарының барлық 
түрлерінің құны көрсетіледі.

104 «Машиналар мен жабдықтар» (2360) жолы бойынша машиналар мен 
жабдықтардың құны көрсетіледі.

105 «Аспаптар, өндірістік жəне шаруашылық құралдар» (2370) жолы 
бойынша аспаптардың, өндірістік жəне шаруашылық құралдарының құны 
көрсетіледі.

106 «Өзге негізгі құралдар» (2380) жолы бойынша 107, 108,                         
109-жолдардың сомасы көрсетіледі.

107 «Мəдени мұра активтері» жолы бойынша мəдени мұра активтерінің 
құны көрсетіледі.

108 «Кітапханалық қор» жолы бойынша кітапхана қорының сомасы 
көрсетіледі.

109 «Өзге негізгі құралдар» жолы бойынша баланстың басқа баптарына 
жатқызылмаған өзге негізгі құралдар құны көрсетіледі.

110 «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы мен  құнсыздануы» 
(2390) жолы бойынша 111, 112-жолдардың сомасы көрсетіледі.

111 ««Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы» жолы бойынша 
негізгі құралдардың жинақталған амортизациясының құны көрсетіледі.
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112 «Негізгі құралдардың құнсыздануына арналған резерв» жолы бойын-
ша негізгі құралдардың құнсыздануына арналған резерв сомасы көрсетіледі.

Түсіндірме жазбаның «Негізгі құралдар»  деген 5-кестесінің   11-бағанының 
040 «Есепті кезеңнің басындағы сальдо теңгерімдік құнымен» деген жолындағы 
деректер бухгалтерлік теңгерімнің 3 «Есепті кезеңнің басындағы»  деген 
бағанының 114 «Негізгі құралдар» деген жолындағы  сомаға тең. Жəне тиісінше 
Түсіндірме жазбаның «Негізгі құралдар»  деген 5-кестесінің   11-бағанының 041 
«Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо теңгерімдік құнымен» жолындағы дерек-
тер бухгалтерлік теңгерімнің 4 «Есепті кезеңнің аяғындағы» деген бағанының 
114 «Негізгі құралдар» деген жолындағы сомаға тең   [10.3-кесте].

10.3-кесте
Негізгі құралдар (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 114-жолы)

Көрсеткіштер
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бастапқы құны бойынша 
есепті кезеңнің басындағы 
сальдо  

010

Бастапқы құны бойынша 
түсімдер

011

Бастапқы құны бойынша 
шығулар

012

Бастапқы құны бойынша 
есепті кезеңнің аяғындағы 
сальдо  

013

Есепті кезеңнің басындағы 
жинақталған амортизация 
сальдосы

020

Есепті кезеңде есептелген 
амортизация

021
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10.3-кестенің жалғасы
Есепті кезеңде есептен 
шығарылған амортизация

022

Есепті кезеңнің 
аяғына жинақталған 
амортизациядағы сальдо

023

Есепті кезеңнің басындағы 
құнсыздануға арналған 
резерв сальдосы

030 х х х х х Х х х

Есепті кезеңде 
құнсыздануға есептелген 
резерв

031 х х х х х Х х х

Есепті кезеңде есептен 
шығарылған құнсыздануға 
арналған резерв

032 х х х х х Х х х

Есепті кезеңнің аяғындағы 
құнсыздануға арналған 
резерв сальдосы

033 х х х х х Х х х

Баланстық құны бойынша 
есепті кезеңнің басындағы 
сальдо

040

Баланстық құны бойынша 
есепті кезеңнің аяғындағы 
сальдо

041

Қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында ақпараттың ашылуы 
қамтылады жəне қаржылық жəне бюджеттік есептіліктердің деректерін 
салыстыруға мүмкіндік береді. Мəселен, есептеу əдісін қолдану кезінде ұзақ 
мерзімді активтер бухгалтерлік теңгерімде теңгерімдік құнымен көрсетілуі 
тиіс. 

Түсіндірме жазбада ұзақ мерзімді активтердің қозғалысы бойынша 
көрсеткіштердің 5-б «Ұзақ мерзімді активтер активтердің қозғалысы туралы 
есеп» нысаны бойынша бастапқы құнымен  бюджеттік есептілік деректерімен 
салыстыру жүргізіледі.

Түсіндірме жазбадағы басқа активтер бойынша деректер де бухгалтерлік 
теңгерімде осылай салыстырылады.

10.5. Негізгі құралдар бойынша жасалған операцияларды 
құжаттау

Мемлекеттік мекемеде активтер түскен кезде негізгі құралдар объектілері-
нің іске қосылуын жəне инвестициялық жылжымайтын мүліктің пайдалануға 
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берілуін есепке алу үшін жəне олар ауыстырылған кезде  үнемі тұрақты жұмыс 
істейтін комиссия əр жеке объектіге немесе объекті құрауышына екі данада 
Нысандар альбомының НҚ-1 нысанды актісін жасайды.

Материалдық жауапты тұлға бухгалтерлік қызметке бас бухгалтердің қол 
қоюы жəне мемлекеттік мекеме басшысының немесе оған уəкілеттік бер-
ген тұлғалардың бекітуі үшін қоса берілген техникалық құжаттамасы бар 
ресімделген актіні береді.

Негізгі құралдарды есепке алу түгендеу нысандары бөлінісінде олардың 
сақталу орындары мен жауапты тұлғалары бойынша жүргізіледі. Негізгі 
құралдарды есепке алуды ұйымдастыру жəне сақталуын бақылауды 
қамтамасыз ету үшін кітапханалық қорлардан басқа əр нысанға (затқа) 
түгендеу нөмірі беріледі. Талдамалы есеп негізгі құралдар нысандары есепке 
алуға, ауыстыруға, түгел жабдықтауға, қайта жөндеуге, жаңғыртуға, күрделі 
жөндеу мен есептен шығару жөніндегі құжаттардың негізінде  толтырыла-
тын түгендеу карточкасында жүргізіледі. Түгендеу нөмірлері негізгі құралдар 
нысандарына олардың түсу шамасына қарай реттік-сериялық жүйе бойынша 
беріледі. Түгендеу нөмірі он белгіден тұрады: бірінші төрт белгі – шотты/
қосалқы шотты, бесінші – топты жəне соңғы бес белгі – заттың топтағы реттік 
нөмірін білдіреді. Топтар белгіленбеген шоттар/қосалқы шоттар бойынша 
төртінші белгі нөлмен белгіленеді. Түгендеу нөмірлерінің тізбесін мемлекет-
тік мекеме басшысы бекітеді.

Түгендеу объектісі күрделі болып табылғанда, яғни онымен бір бүтінді 
құрайтын сол не өзге реттелген элементтерді қосқанда, əр осындай элементте 
негізгідегідей оларды біріктіретін объектідегі сол түгендеу нөмірі белгіленуі 
тиіс. Түгендеу нөмірі объектіге бекітілетін жетонда немесе бояумен неме-
се өзге тəсілмен белгіленеді. Объектіге (затқа) берілген түгендеу нөмірі осы 
мемлекеттік мекемеде болған кезең бойы онда сақталады.

Шығып қалған немесе жойылған түгендеу объектілерінің нөмірлері басқа 
нысандарға берілмеуі тиіс.

Барлық негізгі құралдар мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығымен 
тағайындалған лауазымды тұлғалардың жауапты сақталуында болуы тиіс. 
Негізгі құралдар нысандарының сақталуына жауапты тұлғалар Нысандар 
альбомының НҚ-13 нысаны бойынша нысан бойынша негізгі құралдардың 
жəне инвестициялық жылжымайтын мүліктің түгендеу тізімін жүргізеді.

Жауапты тұлғалар негізгі құралдардың сақталуын қадағалайды жəне 
барлық өзгерістердің есебін жүргізеді.

Жауапты тұлға ауысқан кезде, оның сақтауындағы негізгі құралдарды 
түгендеу жүргізіледі, ол туралы Нысандар альбомының НҚ-1 «Негізгі 
құралдарды қабылдау-тапсыру (ауыстыру) актісі» нысаны бойынша негізгі 
құралдарды қабылдау-тапсыру актісі жасалады, оны мемлекеттік мекеме бас-
шысы бекітеді.

Нысанының немесе ұзақ мерзімді активтер нысандар тобының  бір 
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құрылымдық бөлімшеден екіншісіне ішкі ауысуын ресімдеу, нысанды неме-
се негізгі құралдар нысандары топтарын қоймаға қабылдауды ресімдеу үшін 
немесе қоймадан (қордан) қолданысқа беру үшін нысандар альбомының 434 
нысанды жүкқұжаты (талабы) қолданылады.

Жеке түгендеу нысаны деп оған тиесілі барлық құрылғыларымен жəне 
жабдықтарымен бірге аяқталған конструктивті құрылғы немесе белгіленген 
жеке функцияларды орындау үшін конструктивті оқшауланған зат неме-
се белгіленген жеке функцияларды орындау үшін оқшауланған зат немесе 
бірыңғай жалпылықты білдіретін жəне белгіленген жұмысты бірлесе орын-
дайтын конструктивті жиналған заттардың реттелген кешені болып табылады.

«Ғимараттар» қосалқы шоты бойынша түгендеу нысандары деп жеке тұрған 
ғимарат болып табылады. Ғимарат құрамына ғимарат ішіндегі жылытуға 
арналған бу қазандығы қондырғысын қоса алғанда жылу жүйесі (егер соңғысы 
ғимараттың өзінде болса), су мен газ құбырының ішкі желісі жəне барлық 
құрылғылары бар  кəріздеулер, барлық жарықтандыру арматуралары бар 
жарық беруші өткізгіштің ішкі қондырғысы, ішкі телефондық жəне дабылдау 
желілері мен жалпы санитарлық маңыздылығы бар желдеткіш қондырғылары, 
көтергіштер (лифттер) сияқты, оны қолданысқа беруге қажет ғимарат ішіндегі 
барлық коммуникациялар кіреді.

Егер ғимараттар бір-бірімен қиылысса жəне қабырғасы жалпы  болса, бірақ 
бір дербес конструктивті тұтастықты білдірсе, олар жеке түгендеу нысандары 
болып табылады. 

Аула алдындағы құрылыстар, қоршаулар мен басқа аула алдындағы үй 
құрылыстары, қызмет көрсетуші ғимараттар (қора, қоршау, құдық жəне 
басқа шаруашылық құрылыстары) бір түгендеу нысанын құрайды. Егер бұл 
құрылыстар мен үй құрылыстары бір не бірнеше ғимаратқа қызмет көрсетсе, 
олар дербес түгендеу объектісі болып есептеледі.

Дербес шаруашылық маңызы бар ғимаратқа сыртқы құрылыстар, жеке 
тұрған бу қазандықтарының ғимараттары, сондай-ақ күрделі аула алдындағы 
құрылыс (қоймалар, гараждар, тоңазытқыштар жəне басқа құрылыстар) дербес 
түгендеу нысандары болып табылады.

Нысандар альбомының НҚ-6, НҚ-9 нысанды түгендеу карточкала-
ры активтерді есепке алу Нысандар альбомының НҚ-10 нысанды түгендеу 
карточкаларының тізілімінде тіркеледі. Тізілім бір данада жүргізіледі. Онда жа-
зулар карточканы ашу жылын көрсете отырып активтер тобының бөлінісінде 
жүргізіледі. Əр топ үшін беттердің тиісті саны беріледі. Нөмірлеу əр топ бо-
йынша 1-нөмірден бастап жүргізіледі. Орталықтандырылған бухгалтериялар-
да тізілімдер əрбір қызмет көрсететін мемлекеттік мекеме бойынша осындай 
тəртіпте  жүргізіледі. Активтер шығып қалған не ауысқан жағдайда тізілімнің 
«Ескертпе» бағанында мемориалды ордердің мерзім (күні, айы, жылы) мен 
нөмірі көрсетіледі.

Түгендеу карточкалары бухгалтериялық қызмет картотекаларын-
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да сақталады, онда олар материалдық жауапты тұлғалар бойынша, олар-
ды іштей бөлу арқылы тиісті қосалқы шоттар мен топтар бойынша, ал 
орталықтандырылған бухгалтерияларда – қосымша қызмет көрсетілетін 
мемлекеттік мекеме бойынша орналасады. 

Нысандар альбомының НҚ-6 нысанды карточкасы ғимараттарды, 
құрылыстарды, тапсыру құралдарын, машина мен жабдықтарды, өндірістік 
(тиістілігін қоса алғанда) жəне шаруашылық мүкəммалын, көлік құралдарын, 
мəдени мұра активтерін, кітапхана қорларын жəне өзге негізгі құралдарды есеп-
ке алуға арналған, онда жазулар алғашқы құжаттар: қолданысқа беру туралы 
қабылдау актілері, дайындаушы зауыттардың техникалық төлқұжаттары мен 
басқа құжаттардың негізінде жүргізіледі. Карточкада нысандардың (заттардың) 
сипаттама белгілері көрсетіледі: сызбасы, моделі, үлгісі, таңбасы, зауыттық 
нөмірі, шығарылған (дайындалған) мерзімі, қолданысқа енгізу актісінің күні 
мен нөмірі көрсетіледі. Бұдан басқа объектінің (заттың) қысқаша жеке сипа-
ты жазылады. Жабдықтың, приборлардың, есептеу техникасының жəне басқа 
жабдықтың құрамында бағалы металдар болған жағдайларда «Нысанның  
қысқа жеке сипаты» бөлімінде құрамында бағалы металл бар бөлшектердің 
тізбесі, төлқұжатта көрсетілген бөлшек атауы мен металл салмағы көрсетіледі. 
Нысандар альбомының НҚ-6 нысанды негізгі құралдарды жəне инвестициялық 
жылжымайтын мүлікті есепке алудың түгендеу карточкаларында теңгемен 
амортизацияның жылдық сомасы, жылдық тозу нормасының шифрі, тозу соңғы 
рет есептелетін жыл жəне ай, есепті жылдағы құнсызданудан шығындардың 
сомасы жазылады. 

Нысандар альбомының НҚ-9 нысанды карточкасы бір үлгідегі 
негізгіқұралдар объектілерін жəне инвестициялық жылжымайтын мүлікті, 
кітапханалық қорларды жəне сахналық-қойылымдық құралдарды топтық 
есепке алуға арналған. 

Кітапханалық қорлар үшін бір карточка ашылады. Онда есепке алу жал-
пы сомамен ақшалай шамада ғана жүргізіледі. Сахналық-қойылымдық 
құралдар бойынша топтық есепке алу үшін карточкалар материалдық жауапты 
тұлғалар бойынша, мөлшері бойынша, материал сапасы бойынша жақын жəне 
номенклатуралық нөмірді көрсету арқылы бір атау тұрғысынан ашылады.

Мемлекеттік мекеме ішінде ауысқан кезде осы карточканың арғы бетінде 
жазба жүргізіледі. 

Ай сайын карточкалардан амортизация сомасы Нысандар альбомының 
459 нысанды Ұзақ мерзімді активтер амортизациясының сомасын есепке 
алудың əзірлеме кестесіне жазылады, оның негізінде есепті кезеңдегі негізгі 
құралдардың (активтердің) жалпы тозу сомасы анықталады. Жалпы тозу со-
масына айдың соңғы күні мемориалды ордер жасалады, кейін ол «Басты-жур-
нал» кітабына ауыстырылады. Негізгі құралдар нысандарын жөндеген, қайта 
жаңартқан (жаңғыртқан) жағдайда техникалық төлқұжатқа, сондай-ақ тиісті 
негізгі құралдың түгендеу карточкасына күрделі жөндеуге, қайта жаңартуға 
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(жаңғыртуға) байланысты объектінің сипаттамасына қажетті өзгерістер 
енгізілуі тиіс.

Негізгі құралдар нысандарының физикалық жəне моральді тозу салда-
рынан, зілзала апаттар мен авариялар нəтижесінде, Қарулы Күштерде, басқа 
əскерлерде жəне Қазақстан Республикасының əскери құрамаларында  пай-
даланылмайтын қару-жарақ, əскери техника, қорғаныс нысандары мен өзге 
əскери мүлікті алып тастағанда жарамсыздығын, оларға жөндеу жүргізудің 
тиімсіздігін анықтау үшін, сондай-ақ негізгі құралдарды есептен шығаруға 
қажет құжаттарды ресімдеу үшін мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығы-
мен тұрақты əрекет ететін  комиссия құрылады. Комиссия құрамына міндетті 
түрде мыналар: мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары (комиссия 
төрағасы), бас бухгалтер немесе оның орынбасары (штат кестесі бойынша 
бас бухгалтер лауазымы жоқ болған жағдайда, бухгалтерлік есепті жүргізу 
жүктелген тұлға) негізгі құралдардың сақталуына жауапкершілік артылған 
тұлғалар кіреді, негізгі құралдардың жеке түрлерін есептен шығарғанда комис-
сия құрамына сондай-ақ тиісті мамандар (сарапшылар), жол полициясының 
өкілі (автокөлік құралдарын есептен шығарғанда) кіреді. Тұрақты əрекет ететін 
комиссия техникалық құжаттаманы (төлқұжат, əр қабат сайынғы жоспар-
лар мен басқа құжаттар) тарта отырып, есептен шығаруға жататын объектіні 
тікелей тексеруді жүргізеді, сондай-ақ бухгалтерлік есептің деректерін 
қолданады жəне қалпына келтіруге жəне əрі қарай қолдануға жарамсыз  екенін 
белгілейді. Комиссия  есептен  шығару  себептерін  (тозу,  қайта жаңарту, апат 
жəне басқа есептен шығару себептері), есептен шығарылатын нысанның же-
келеген материалдарын, бөлшектерін, материалдарын пайдалану мүмкіндігін 
анықтайды, оларды бағалуды жүргізеді  жəне  негізгі құралдар нысандарын 
есептен шығару актісін жасайды. Жарамсыз негізгі құралдарды есептен шығару 
белгіленген нысандардағы актілермен ресімделеді: «Мемлекеттік мекемелерде 
негізгі құралдарды есептен шығару актісі» (Нысандар альбомының НҚ-3 ныса-
ны), «Автокөлік құралдарын есептен шығару актісі» (Нысандар альбомының 
НҚ-4 нысаны), «Баланстан өндірістік жəне шаруашылық құралдарды есептен 
шығару актісі» (Нысандар альбомының 443 нысан), «Мемлекеттік мекеме-
лерде кітапханадан əдебиетті есептен шығару актісі» (Нысандар альбомының 
444 нысаны). Негізгі құралдарды есептен шығару актісін мемлекеттік мекеме 
басшысы бекітеді. Есептен шығару актісін бекіткенге дейін негізгі құралдар 
нысандарының жинауға жəне қайта жөндеуге рұқсат етілмейді. Мемлекеттік 
мекемелердің мүлігін есептен шығару мемлекеттік басқару органымен келісім 
бойынша жүзеге асырылады.

Негізгі құралдардың жекелеген нысандарын жинаудан алынған жəне 
мемлекеттік мекеменің шаруашылық қажеттілігі үшін қалдырылған материал-
дар қорларға қайта сыныпталады.

Бағалы металдарды қолдана отырып жасалған бөлшектер мен желілер 
мамандандырылған кəсіпорындарға тапсыруға жатады, ал түсті металлдар-
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дан жасалған жəне басқа жабдықты жөндеуге қолданылмайтын детальдар 
мен желілер осындай шикізатты жинау жүктелген ұйымдарға тапсыруға жа-
тады. Бағалы металлдарды қолдана отырып, баланстан есептен шығарылған 
бөлшектер мен желілер белгіленген тəртіпке сəйкес ескеріледі.

Негізгі құралдарды баланстан есептен шығарудың қолданыстағы тəртібі 
бұзылған, сондай-ақ материалдық құндылықтарға салғырт қараған жағдайда 
(жою, жандыру, жоғалту), бұған кінəлі тұлғалар заңнамада белгіленген 
тəртіппен жауапкершілікке тартылады.

Негізгі құралдар нысандарын (автокөлік құралдарынан басқа) толық не-
месе жартылай есептен шығаруды ресімдеу үшін негізгі құралдардың шығып 
қалуына (есептен шығарылуына) акті қолданылады. Акт екі данада жасала-
ды, комиссия мүшелері қол қояды жəне ұйым басшысы немесе оған уəкілеттік 
берілген тұлға бекітеді. Актінің бірінші данасы бухгалтерлік қызметке негізгі 
құралдарды есептен шығару үшін тапсырылады, екіншісі – осы нысанның 
сақталуына жауапты тұлғада қалады əрі қоймаға тапсыруға жəне есептен 
шығару нəтижесінде қалған қосалқы бөлшектерді, материалдарды, металл 
сынығын жəне есептен шығарғаннан кейін қалған басқа да қосалқы бөлшектерді 
іске асыруға негіз болып табылады.

Автокөлік құралдарын есептен шығару актісі автокөлік құралдарын есеп-
тен шығаруды ресімдеу үшін қолданылады. Акт екі данада жасалады, комис-
сия мүшелері қол қояды жəне жекекəсіпкер немесе ұйым басшысы немесе  
оған  уəкілеттік  берген  тұлға  бекітеді.  Актінің  бірінші  данасы  жол полиция-
сы органдарында есептен шығарылғанын дəлелдейтін құжатпен бухгалтерлік 
қызметке тапсырылады, актінің екінші данасы автокөлік құралдарының 
сақталуына жауапты тұлғада қалады əрі қоймаға тапсыруға жəне есептен 
шығару нəтижесінде қалған қорлар мен металл сынығын іске асыруға негіз 
болып табылады.

Негізгі құралдардың шығып қалуы мен ауысуы бойынша операцияны есеп-
ке алу Нысандар альбомының 438 нысанында (9-мемориалды ордер) жинақтау 
ведомосінде жүргізіледі. Жинақтау ведомосіне жазбалар əр құжат бойынша 
жүргізіледі. Бұл ретте «Жиыны» бағанында шығып қалған жəне ауыстырылған 
материалдық құндылықтардың сомасы жазылады, ол қосалқы шоттар дебеті 
бойынша жазбалар сомасына тең болуы тиіс. Ай аяқталғаннан кейін қосалқы 
шоттар бойынша қорытындылар «Басты журнал» кітабында жазылады.

Жабдықты тексеру, монтаждау немесе сынау процесінде ақаулықтар 
анықталған кезде, жабдықтың анықталған ақаулары туралы акт қолданылады. 

Жерлерді жақсарту бойынша күрделі шығындарды есепке алу мынадай іс-
шаралар бөлінісінде жүргізіледі: алып жатқан алқабы мен əр іс-шара бойынша 
орындалған жұмыстардың құнын көрсете отырып жер учаскелерін жоспарлау, 
егістік алқабын тазарту, тоғайларды тазалау.

Есепті кезең ішінде негізгі құралдардың (активтердің) тозуының жалпы со-
масын есепте өзгерту түгендеу нысандары түскен (көнергендігі мен тозуы бо-



243

йынша жоюға байланысты есептен шығаруды қоса алғанда шығып қалу) кезде 
жүргізіледі.

Негізгі құралдардың жалға алынған нысандары оған жалға беруші берген 
түгендеу нөмірлерімен 01 «Жалға алынған активтер» балансталған шотында 
ескеріледі.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі
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жыл №393. 76-93.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
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и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 
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4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 101-110с. 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1. Негізгі құралдардың жіктелуі жəне олардың есебін ұйымдастыру.
2. Негізгі құралдардың бастапқы бағалануын жіктеңіз.
3. Негізгі құралдардың амортизациясына шоттар байланысын құрыңыз.
4. Негізгі құралдардың амортизациясы түрлерін атаңыздар.
5. Негізгі құралдарды құжаттау.
6. Негізгі құралдар объектісінің өзіндік құнын сипаттаңыздар.
7. Амортизация қандай негізгі құралдар нысандарына есептелмейді?
8. Негізгі құралдарды сатып алумен байланысты шоттар байланысын 

құрыңыз.
9. Негізгі құралдардың амортизациясы қанша уақытқа есептеледі?
10. Негізгі құралдардың амортизациясы бойынша шоттар байланысын 

жасаңыз.
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Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп

Есептік жылдың 15 наурызында мекеме компьютерлік техниканы 28 520 
теңгеге, бюджеттік қаржыландырудан иемденді. Компьютерлік техниканың 
амортизациялық нормасы 25%. Амортизациялық аударымның қандай сомасы 
мемлекеттік мекеменің есебінде  есептік кезеңді болу керектігін, мемлекеттік 
мекеменің есебінде қалай көрініс табатынын анықтаңыз.

А) Дт 7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыс-
тар» 7130
Кт 2391 «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы» 7130
Дт 5011 «Күрделі салымдарды бюджет есебінен қаржыландыру» 7130
Кт 6020 «Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер» 7130
В) Дт 7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыс-
тар» 6417
Кт 2391 «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы» 6417
Дт 5011 «Күрделі салымдарды бюджет есебінен қаржыландыру» 6417
Кт 6020 «Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер»  6417
С) Дт 7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыс-
тар» 7130
Кт 2391 «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы» 7130
Дт 5011 «Күрделі салымдарды бюджет есебінен қаржыландыру» 7130
Кт 1082 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар» 7130 
Д) Дт 7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар» 
5347
Кт 2391 «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы» 5347
Дт 5011 «Күрделі салымдарды бюджет есебінен қаржыландыру»  5347
Кт 6020 «Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер»           
5347 
Е) Дт 7210 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар» 
5347
Кт 2391 «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы» 5347

2-есеп

Мекеме 49 000 теңге тұратын машинаны сатып алды. Жеткізуші 1700 
теңгеге сатылым жеңілдігін жасады. Машинаны орнату құны 2150 теңге. 
Мемлекеттік мекеменің есебінде машинаның өзіндік құны қанша болуы керек?

А) 47 750;
В) 49 000;
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С) 49 450;
Д) 47 300;
Е) 46 300.

3-есеп

01.01.2009 жылы мекеме құны 25 000 теңге тұратын  ксерокс сатып алды 
жəнеоны 25% бірқалыпты əдісімен амортизациялады. 01.01.2012 жылы 
аппараттың тиімділігін жоғарылату үшін жəне сервистік потенциалды көбейту 
мақсатына  15 000 теңге жұмсалды. 31.12.2012 ж. бухгалтерлік баланста қандай 
амортизациялық аударымдар жүргізіледі?

А) 8 750;
В) 6 250;
С) 7 500;
Д) 10000;
Е) 650.
Жауабы:25000+15000=40000*25%/100%

4-есеп

Егер осы есептің басқа жағдайлары өзгермей, тек сервистік потенциалды 
көбейту мақсатына  15 000 теңгенің орнына 25000 тенге жұмсалса, есептің 
шешімі қалай өзгерер еді?

5-есеп

Мекеме 2011 жылдың 1 қаңтарында 96 000 теңгеге ксерокс сатып алды. 
Машинаның пайдалы қызметінің мерзімі 3 жылға бағаланады. Ксерокстің пай-
далану  мерзімінде өндірістің күткен бірліктері:

20Х1      12 000 бірлік
20Х2       7 000 бірлік
20Х3       5 000 бірлік
Ксероксті амортизациялау тəсілін тиімді пайданлану барысында 2012 

жылдың  амортизациялық аударымы қанша?
А) 27 000;
В) 21 875;
С) 23 625;
Д) 28 000;
Е) 27 000.
Жауабы: 96000/(12000+7000+5000)*7000=28000.
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6-есеп

Мекеме жаңа өндірістік жабдықтарды сатып алу жəне орнату үшін келесі 
шығындарды  шығарды (белгілі бір ақша бірлігінде):

Сатып алу кұны 2000
Жеткізу шығындары  100
Жаңа қондырғыларды орнату 500
Алғашқы сынақ жəне калибрлеу 400
Орнату барысында зақымданған еден мен қабырғаны жөндеу  70
Жабдықтың өзіндік құны құрайды.
А) 3 000; 
В) 3 070;
С) 3 500;
Д) 3 70 ;
Е) 3 570.
Жауабы: 2000+100+500+400 = 3000

7-есеп

2012 жылдың 1 қаңтарда  құны 3 000 теңгеге жабдық сатып алды. Қызмет 
ету мерзімі – 20 жыл, өндірімділік – 20000 мың бірлік, таратушы құны нөлге 
тең. Бірқалыпты амортизация əдісімен  2012 жылы есептелген амортизация 
шығынының сомасы құрайды:

А) 20;
В) 150;
С) 100;
Д) 200;
Е) 20.

8-есеп

Сендердің мекемелерін  компьютерді 160 000 теңгеге сатып алды. Жыл 
сайын амортизациясы 30 000 теңге.  Үш жылдан кейін аталмыш компьютерді 
40000 теңгеге сату туралы үкім түсті. Айтылмыш  операцияның қорытындысы 
бухгалтерлік теңгерімнің қосымша №1 шаруашылық нəтижелерінің 
қорытындысы есебінде қалай көрініс табады?

А) Табыс 30 мың теңге;
В) Шығын 35 мың теңге;
С) Табыс 25 мың теңге;
Д) Шығын 5 мың теңге;
Е) Табыс 20 мың теңге.
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Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Негізгі құралдарға жатады:
А) Жер, тауар, аяқталмаған құрылыс;
В) Жер, ғимарат, құрылыс, көлік құралдары; 
С) Лицензия, патент, ғимарат;
Д) Патент, ғимарат, жер;
Е) ер, ғимарат, көлік құралдары, патент, лицензия.

2. Негізгі құралдардың құнынан  неше пайыз асырып амортизация 
есептеу жүргізілмейді?

А) 50%;
В) 100%;
С) 90%;
Д) 10%;
Е) 150%.

3. Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясын есептеу шоттар байла-
нысын құрыңыз:

А) Дт 1311 Құрылыс материалдары
     Кт 6360 Өзге кірістер;
В) Дт 2380 Негізгі құралдар
     Кт 2411 Аяқталмаған құрылыс;
С) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар;
Д) Дт 1311 Құрылыс материалдары
     Кт 3210  Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
Е) Дт 7110 Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы;

4. Негізгі құралдардың амортизациясы есептеледі? 
А) Ай сайын;
В) Күн сайын;
С) Апта сайын;
Д) Жыл сайын;
Е) Үш күн сайын.
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5. Өткен кезеңдерде құнсыздануға есептелген резерв болған жағдайда 
ұзақ мерзімді активтер қатардан шығарылған кезде жабылуы керек шот-
тар байланысын құрыңыз:

А) Дт 2392 Негізгі құралдардың құнсыздануына резерв
      Кт 7440 Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар;
В) Дт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы
     Кт 2380 Негізгі құралдар;
С) Дт 7450 «Резервтерді  құру бойынша шығыстар»
     Кт 3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
Д) Дт 8014 Үстеме шығыстар
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы;
Е) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі.

6. Актив немесе міндеттеме бухгалтерлік баланста танылатын сома:
А) Баланстық құн;
В) Сату құн;
С) Жою құн;
Д) Ағымдық құн;
Е) Нарықтық құн.

7. Жетіспеушілігі анықталған негізгі құралдар бойынша баланстық 
құнын есептен шығару бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 7420 Активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар
     Кт 2380 Негізгі құралдар;
В) Дт 2392 Негізгі құралдардың құнсыздануына резерв
      Кт 7440 Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар;
С) Дт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы
     Кт 2380 Негізгі құралдар;
Д) Дт 7450 «Резервтерді  құру бойынша шығыстар»
     Кт 3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
Е) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі.

8. Тікелей сипатты шығындарға мыналар жатады:
А) Кəсіби қызметтерге жұмсалатын шығындар жəне өзге шығындар;
В) Учаскені дайындауға жұмсалатын іс жүзіндегі шығындар;
С) Жеткізу мен түсіруге жұмсалатын алғашқы шығындар;
Д) Орнату мен монтаждауға жұмсалатын шығындар; 
Е) Барлық жауаптар дұрыс.
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9. Шығындалған ұзақ мерзімді активтердің баланстық құнын есептен 
шығару бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 7450 «Резервтерді  құру бойынша шығыстар»
     Кт 3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
В) Дт 2392 Негізгі құралдардың құнсыздануына резерв
     Кт 7440 Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар;
С) Дт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы
     Кт 2380 Негізгі құралдар;
Д) Дт 7420 Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар
     Кт 2310-2380 Негізгі құралдар;
Е) Дт 8014 Үстеме шығыстар
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы.

10. Амортизация төмендегі мынадай негізгі құралдардың объектілеріне 
есептелмейді: 

А) Мəдени мұра активтеріне;
В) Жерге;
С) Барлық жауаптар дұрыс;
Д) Қару-жарақ пен əскери техникаға;
Е) Консервациялауға ауыстырылған активтерге.
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11-ТАҚЫРЫП 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ ЕСЕПКЕ АЛУ 
ТƏРТІБІ

Жоспар
11.1 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің бастапқы танылуы жəне 
есепке алуын ұйымдастыру 
11.2 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің келесі бағалануы жəне есебі
11.3 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің қаржылық есептілікте 
ашылуы

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Аннуитет, аннуитеттің болашақ құны, белсенді нарық, бағамдық айырма, 

инвестициялық жылжымайтын мүлік.

11.1. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің бастапқы танылуы 
жəне  есепке алуын ұйымдастыру

Жалға беру төлемдерін алу немесе капитал құнын өсіру мақсатында иелік-
тегі (қаржылық жалдау шарты бойынша жалға алушының немесе меншік 
иесінің иелігіндегі) жылжымайтын мүлік (жер немесе ғимарат немесе ғимарат 
бөлігі) инвестициялық жылжымайтын мүлік болып табылады, бірақ: өндірісте 
немесе тауарларды жеткізуде, қызмет көрсетуде, əкімшілік мақсаттарға 
қолдану үшін емес;  қалыпты шаруашылық қызметі барысында сату үшін. 

Инвестициялық жылжымайтын мүлік ретінде оларды жалға тапсырудан 
кіріс алуға арналған  нысандар (ғимарат, жер немесе олардың бір бөлігі) та-
нылады.

Мыналар инвестициялық жылжымайтын мүлік болып табылады:
 – қысқа  мерзімнен  кейін  сату  үшін емес, ұзақ мерзімді перспективада 

капиталдың өсімін алуға арналған жер; 
 – əрі қарай қолданылуы қазіргі уақытта əлі анықталмаған жер;
 – мемлекеттік мекемеге тиесілі (қаржылық жалдау шарты бойынша оның 

иелігіндегі) жəне шарт бойынша операциялық жалға берілген ғимарат;
 – бос немесе, бірақ сыртқы тараптарға операциялық жалға беруге арналған 

ғимарат.
Инвестициялық жылжымайтын мүлік баптары болып табылмайтын мына-

лар:
 – қалыпты қызмет барысында сатуға арналған немесе салу-сату 
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үдерісіндегі сату мақсатында қайта жөндеудегі жылжымайтын мүлік қорлар 
ретінде қарастырылады;

 – мемлекеттік мекеме тапсырысы бойынша үшінші тұлғалар салатын 
немесе қайта жөндейтін жылжымайтын мүлік құрылысқа шарттар ретінде 
қарастырылады;

 – тек қызметтік қолданыста қолданылатын жылжымайтын мүлік (меншік 
иесі алып отырған);

 – құрылыс жұмыстары аяқталған сəтке дейін инвестициялық жылжымай-
тын мүлік ретінде болашақта қолдану үшін салынып жатқан немесе қайта 
жаңартылып жатқан жылжымайтын мүлік.

 – Мұндай жұмыстар аяқталғаннан кейін бұл жылжымайтын мүлік 
инвестициялық жылжымайтын мүлік болып танылады;

 – əлеуметтік қызмет көрсетуге арналған жылжымайтын мүлік;
 – стратегиялық мақсаттарға арналған жылжымайтын мүлік, оның есебі 

осы «Негізгі құралдарды есепке алу тəртібі» бөліміне сəйкес жүргізіледі.
Егер нысанның бір бөлігі жалдау ақысын немесе капитал өсімін алу үшін, 

ал басқа бөлігі – əкімшілік мақсаттар үшін қолданылса əрі нысанныңосындай 
бөліктері бір-біріне қатыссыз сатылса (немесе бір-біріне қатысты емес 
қаржылық жалдауға берілсе), мемлекеттік мекеме нысанның көрсетілген 
бөліктерін жеке ескереді. Егер нысанның бөліктерін жеке-жеке сатуға болмаса, 
егер бұл нысанның елеусіз бөлігі əкімшілік мақсаттар үшін қолданылса, тек 
сол жағдайда нысан инвестициялық жылжымайтын мүлік болып табылады.

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің бухгалтерлік есебі дұрыс құжатты 
ресімдеуді жəне инвестициялық жылжымайтын мүлік түсімін есепке алу 
тізілімінде уақытылы көрсетуді, инвестициялық жылжымайтын мүлік ретінде 
қайта жіктелген немесе негізгі құралдардың нысандарына қайта жіктелген 
жылжымайтын мүліктің ауыстырылуын қамтамасыз етуді төмендегі сызбаға 
сəйкес қамсыздандыруы тиіс [11.1-сызба]. 

Мемлекеттік мекеменің инвестициялық жылжымайтын мүлігін есепке алу 
үшін мынадай шоттар арналған:

2510 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік»;
2520 «Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жинақталған аморти-

зациясы мен құнсыздануы». Инвестициялық жылжымайтын мүлік мына-
дай: инвестициялық жылжымайтын мүлікке байланысты мемлекеттік ме-
кемеге болашақ экономикалық пайдалар мен қызметтер əлеуеті түсімінің 
ықтималдығы болғанда жəне іс жүзіндегі шығындар немесе инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің əділ құны сенімді өлшенсе, актив деп танылады.

Инвестициялық жылжымайтын мүлік алғаш танылғанда өзіндік құны бо-
йынша, яғни іс жүзіндегі шығындары бойынша бағаланады. Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің өзіндік құны сатып алу бағасын жəне оған 
жатқызылатын тікелей шығындарды қамтиды. Бұл ретте тікелей шығындар, 
мысалы: кəсіби заңды қызметтердің құнын, мүлікті тапсыруға салықтарды 
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жəне басқа операциялық шығындарды қамтиды. Өз күшімен салынған 
инвестициялық жылжымайтын мүліктің өзіндік құны құрылыс немесе қайта 
жаңарту аяқталған күнге өзіндік құн болып табылады.

11.1-cызба 
Инвестициялық жылжымайтын мүлік есебінің түрлері

 

  

  

  

  
   

   
  

  

 

 

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің құрылысы немесе оны қайта 
жаңарту кезеңінде есепке алу тəртібі «Негізгі құралдарды есепке алу  тəртібі» 
бөліміне сəйкес жүргізіледі. Жұмыстың  аяқталу күніне осы қолданылады. 
Инвестициялық жылжымайтын мүліктің құны: алғашқы шығындар сома-
сына (жылжымайтын мүлікті оның мақсатты функцияларына сəйкес жұмыс 
істеу жағдайына келтіру үшін қажет осындай шығындарды қоспағанда); 
инвестициялық жылжымайтын мүліктің жұмыспен қамтудың жоспарланған 
деңгейіне қол жеткізген сəтіне дейін тартқан бастапқы шығыстар сомасы-
на немесе жылжымайтын мүлікті салу немесе қайта жаңарту кезінде жүзеге 
асырылған материалдардың, еңбектің немесе өзге ресурстардың нормадан 
тыс шығындарының сомасына арттырылады. Егер актив айырбасталмайтын 
операция жолымен немесе атаулы құны бойынша немесе мүлікті тəркілеу 
өкілеттіктерін қолдану арқылы сатып алынса, сатып алу күніндегі əділ құн 
оның құны болып табылады. Жалға ұсталатын  инвестициялық жылжымайтын 
мүліктің алғашқы құны осы «Жалдауды есепке алу тəртібі» бөлімінде, яғни  
жылжымайтын мүліктің əділ құнынан ең азы бойынша немесе ең төмен жал-
дау төлемдерінің дисконтталған құнынан ең азы бойынша анықталады, бұл 
ретте балама сома міндетті болып тартылады.

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті сатып алу шоттардың мынадай кор-
респонденциясымен көрсетіледі: 2510 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» 
шотының дебеті жəне 3210  «Жеткізушілерге  жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
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кредиторлық берешек» шотының кредиті. Қолдануға қабылданған көтерілген 
ғимараттар немесе құрылыстар немесе инвестициялық жылжымайтын мүлікті 
тану өлшемдеріне жауап беретін, қайта жөндеуден кейінгі ғимараттар мен 
құрылыстар, сондай-ақ «Негізгі құралдар» санатынан «Инвестициялық жыл-
жымайтын мүлік» санатына ауыстыру кезінде мынадай тізбек жүзеге асырыла-
ды: 2510 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» шотының дебеті жəне 2310 
«Жер» шотының немесе 2320 «Ғимараттар» шоты қосалқы шотының кредиті 
[11.1-кесте].

11.1-кесте
Инвестициялық жылжымайтын мүлік операциясы бойынша шоттар 

байланысы
№ Операция мазмұны Дт Кт

1 Ұзақ мерзімді активтерді 
сатып алу

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек  

2 Ұзақ  мерзімді активтерді бір 
бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісіне бағыныштағы 
мемлекеттік мекемеден алу 

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік

5011 Күрделі 
салымдарды 
бюджет есебінен 
қаржыландыру

3 Түскен ұзақ мерзімді 
активтердің жинақталған 
амортизациясын есепке алу

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік

2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің 
жинақталған 
амортизациясы 

4 Жеткізушілерден ұзақ 
мерзімді активтердің түсуі  

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

5 Шығындалған ұзақ мерзімді 
активтердің амортизациясын 
есептен шығару 

2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің 
жинақталған 
амортизациясы 

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүлік

6 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің түсуі

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік

2310 Жер немесе 
2320 Ғимараттар

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті қолдану үрдісінде пайдалы 
қызмет ету мерзімін созу үшін, бұл келешек экономикалық пайдалардың 
өсуіне əкеледі, сондай-ақ одан келешек экономикалық пайдаларды қалпына 
келтіру немесе сақтау мақсатында нысанды жұмыс жағдайында қолдау үшін 
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жағдайын жақсартуға бағытталған мынадай шығындарда қажеттілік туындай-
ды. Бұл  ретте келесі күрделі салымдар нəтижесінде инвестициялық жылжы-
майтын мүліктің баланстық құнының өсуі болашақ экономикалық пайдалар 
алғашқы бағаланған нормалардан тыс мемлекеттік мекемеге түскен жағдайда 
ғана жүргізіледі. Жылжымайтын мүліктің немесе оның қызмет көрсетуінің 
бөліктерін айырбастау, қосу мақсаты салдарынан шегілген шығындар 
инвестициялық жылжымайтын мүліктің баланстық құнына кіреді. 

Мемлекеттік мекеме баланстық құнда тану өлшемдерінің талаптарын 
орындауда, осындай шығындардың туындау сəтінде бар инвестициялық 
жылжымайтын мүлік бөліктерін ауыстыруға шығындарды көрсетеді. Барлық 
өзге кейінгі шығындар олар шегілген кезеңдегі шығын ретінде танылуы тиіс: 
нысанның техникалық жағдайын қолдау жəне сақтау мақсатында жүргізілетін 
инвестициялық жылжымайтын мүлікті жөндеуге жəне қолдануға шығындар; 
активті дұрыс қолданбау нəтижесінде, апат салдарынан не өзге бұзулар сал-
дарынан болатын  инвестициялық жылжымайтын мүлікті жөндеуге жəне 
қалпына келтіруге шығындар.

11.2. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің келесі бағалануы 
жəне есебі

Инвестициялық жылжымайтын мүлікті келесі есепке алу үшін мемлекеттік 
мекеме іс жүзіндегі шығындар бойынша есепке алу моделін немесе қайта  
бағалау  бойынша есепке  алу  моделін қолданады жəне инвестициялық жыл-
жымайтын мүліктің барлық сыныбына осы модельді қолданады [11.2-кесте]. 

11.2-сызба 
Инвестициялық жылжымайтын мүлікті өзіндік құн бойынша 

бағалануының сызбасы:
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Іс жүзіндегі шығындар бойынша есепке алу моделі: актив ретінде 
танылғаннан кейін инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісін есеп-
ке алу кез келген жинақталған амортизация мен шығындардың құнсыздану 
нəтижесінде жинақталған кез келген  амортизацияны  алып тастағанда оның 
өзіндік құны бойынша жүргізіледі (Іс жүзіндегі шығындар бойынша есеп-
ке алу моделін қолдану «Негізгі құралдарды есепке алу тəртібі» бөлімінің 
ережелеріне ұқсас). 

Қайта бағалау бойынша есеп моделі: актив ретінде танылғаннан кейін əділ 
құны сенімді өлшене алатын инвестициялық жылжымайтын мүлікті есеп-
ке алу кез келген жинақталған амортизация мен құнсыздану нəтижесінде 
жинақталған кез келген келесі шығындарды алып тастағанда, қайта бағалау 
мерзіміндегі əділ құнды білдіретін, қайта бағаланған құн бойынша жүргізіледі. 
Инвестициялық жылжымайтын мүлікті қайта бағалау мемлекеттік мекеменің 
негізгі құралдарын қайта бағалауға ұқсас жүргізіледі.

Əділ құн бойынша есепке алу моделі инвестициялық жылжымайтын мүлік-
тің барлық нысандары алғаш танылғаннан кейін салыстырмалы нарықтық опе-
рациялар жиі жүзеге аспаған жəне əділ құнның баламалы бағалануы болмаған 
кезде, əділ құнды анықтау мүмкін болмаған жағдайды қоспағанда əділ құн 
бойынша бағаланады (мысалы, ақша қаражатының дисконтталған ағындары 
болжауларының негізінде). Бұл жағдайда мемлекеттік мекеме іс жүзіндегі 
шығындар бойынша есепке алу моделін қолданады жəне инвестициялық жыл-
жымайтын мүлік шығып қалғанға дейін немесе ол ұзақ мерзімді активтердің 
басқа санатына ауысқан сəтке дейін (қайта жіктеу) «Негізгі құралдарды есепке 
алу тəртібі» бөлімінің ережелерін қолданады.

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің əділ бағасының өзгеруінен кірісті 
немесе шығысты олар туындаған кезеңнің кірістерінде не шығыстарында 
таныған жөн:

 – қайта бағалау нəтижесінде активтер сыныбының баланстық құнының 
өсуі 2510 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» шотының дебеті жəне 
6310 «Əділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер» шотының кредиті бойынша 
көрсетіледі;

 – инвестициялық жылжымайтын мүлік құнының азаюы 7410 «Əділ құны-
ның өзгеруі бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 2510 «Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік» шотының кредиті бойынша көрсетіледі [11.2-кесте].

11.2-кесте
Инвестициялық  жылжымайтын  мүлікті əділ құн бойынша шоттар 

байланысы
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Активтердің əділ құнының 

көбеюі бойынша кірістерді 
есепке алу

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 

6310 Əділ құнның 
өзгеруінен түсетін 
кірістер

2 Активтердің əділ құнының 
өзгеруі бойынша шығыстар

7410 Əділ құнының 
өзгеруі бойынша 
шығыстар

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
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Əділ құн бойынша есепке алу моделін қолданатын мемлекеттік меке-
ме мұндай өлшеуді шығып қалғанға дейін немесе меншік иесі алып отырған 
жылжымайтын мүлік болған сəтке дейін немесе салыстырмалы нарықтық 
операциялар  анағұрлым жиі немесе нарықтық бағалар анағұрлым қолжетімді 
болғанына қарамастан келесі сату үшін қайта жөндеуді бастағанға дейін 
жалғасады.

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің əділ құны əдетте кəсіби 
бағалаушылар орындаған, бағалау жолымен анықталатын олардың нарықтық 
бағасы болып табылады.

Егер  инвестициялық  жылжымайтын  мүлік операциялық жалдауда болса, 
əділ құн бойынша есепке алу моделі қолданылады

Егер бұрын активтер сыныбы құнының азаюы танылса, кейіннен қайта 
бағалауға байланысты активтің сол сыныбының құны өскен кезде құн 
азаюының қайтарылымы жүргізіледі. 

Инвестициялық жылжымайтын мүлік санатына ауыстыру немесе одан 
алып тастау активтің қолданылуы өзгерген кезде жүргізіледі: 

 – меншік иесінің жылжымайтын мүлігі ретінде жылжымайтын мүлікті 
қолдану басында жылжымайтын мүлік санатынан негізгі құралдар санатына 
ауыстырған кезде; сату мақсатында қайта жаңарту басында инвестициялық 
жылжымайтын мүлік санатынан қорлар санатына ауыстырғанда;

 – меншік иесінің жылжымайтын мүлікті пайдалануы аяқталғанда 
негізгі құралдар санатынан инвестициялық жылжымайтын мүлік санатына 
ауыстырғанда, жылжымайтын мүлікті салу, қайта жаңарту аяқталғанда салу 
немесе қайта жаңарту үрдісіндегі жылжымайтын мүлік санатынан жылжымай-
тын мүлік санатына ауыстырғанда.

Егер мемлекеттік мекеме инвестициялық жылжымайтын мүлік нысанын 
қайта жаңартусыз есептен шығару туралы шешім қабылдаса, онда берілген 
нысанына оны тану тоқталғанға дейін оны қорларға ауыстырмайды, ал 
инвестициялық жылжымайтын мүлік ретінде ескеруді жалғастырады. 

Нақты шығындар моделі бойынша инвестициялық жылжымайтын мүлікті 
ескеретін мемлекеттік мекеме инвестициялық жылжымайтын мүлікті негізгі 
құралдар немесе қорлар санатына ауыстыруды объектілердің баланстық құнын 
өзгертпей жүргізеді.

Нақты шығындар бойынша ескерілетін негізгі құрал объектісін 
инвестициялық жылжымайтын мүлік санатына ауыстыру жиналған амортиза-
циямен негізгі құралдың құнсыздануы бойынша резервті есептеншығаруды 
ескере отырып көрсетіледі: 2510 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» 
шотының дебеті, 2320 «Ғимараттар» шоты қосалқы шотының кредиті, 
бір мезгілде 2392 «Негізгі құралдардың құнсыздануына арналған резерв» 
қосалқышотының дебеті, 2522 «Инвестициялық жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына арналған резерв» қосалқы шотының кредиті, бір мезгілде 2391 
«Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы» қосалқы шотының дебеті 
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жəне 2521 «Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жинақталған амортиза-
циясы» қосалқы шотының кредиті.

Əділ құн бойынша ескерілетін инвестициялық жылжымайтын мүлік ныса-
нын негізгі құралдар санатына ауыстырған кезде осы келесі есепке алу үшін 
берілген активтің құны деп оның мақсатын өзгерту мерзіміндегі əділ құн болып 
табылады: Шоттар жоспарының «Негізгі құралдар» бөлімінің шоттарының 
тиісті қосалқы шоттарының дебеті жəне 2510 «Инвестициялық жылжымайтын 
мүлік» шотының кредиті.

Əділ құн бойынша бағаланатын негізгі құралдарды инвестициялық 
жылжымайтын мүлікке ауыстыру мынадай тізбектермен көрсетіледі: 
2510 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» шотының дебеті жəне 2320 
«Ғимараттар» шотының кредиті; бір мезгілде ауыстырылатын объект бойын-
ша жиналған амортизация 2391 «Негізгі құралдардың жинақталған аморти-
зациясы» шотының дебеті жəне 2320 «Ғимараттар» шотының тиісті қосалқы 
шотының кредиті бойынша есептен шығарылады.

Бір мезгілде осы негізгі құралға қатысты таза активтерге/капиталға 
(қайта бағалауға резерв) енгізілген қайта бағалаудан құнның өсуі ағымдағы 
жылдың қаржылық нəтижесіне ауыстырылады: 5111 «Негізгі құралдарды 
қайта бағалауға арналған резерв» қосалқы шотының дебеті жəне 5210 «Есепті 
жылдың қаржылық нəтижесі» шотының кредиті. Егер есепте негізгі құралдар 
ретінде танылатын  жылжымайтын мүлік нысаны əділ құн бойынша ескерілетін 
инвестициялық жылжымайтын мүлік санатына ауысса, мемлекеттік меке-
ме оның тағайындалу мерзімін өзгерткенге дейін «Негізгі құралдарды есеп-
ке алу тəртібі» бөлімімен регламенттелетін есепке алу тəртібін қолданады. 
Мемлекеттік мекеме осы күнге бұл нысанды баланстық құны мен оның əділ 
бағасы арасындағы кез келген айырманы «Негізгі құралдарды есепке алу  
тəртібі» бөлімінің ережелеріне сəйкес ескереді [11.3-кесте]. 

11.3-кесте
Инвестициялық жылжымайтын мүлік шоттары бойынша байланыс
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Нақты шығындар бойынша 

ескерілетін  негізгі құрал 
объектісін инвестициялық 
жылжымайтын мүлік сана-
тына ауыстыру 

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына 
арналған резерв
2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына 
арналған резерв 

2320 Ғимараттар

2522 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің 
құнсыздануына 
арналған резерв
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
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11.3-кестенің жалғасы
2 Əділ құн бойынша 

ескерілетін негізгі құрал 
объектісін инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
санатына ауыстыру

Бір мезгілде осы негізгі 
құралға қатысты таза 
активтерге/капиталға (қайта 
бағалауға резерв) енгізілген 
қайта бағалаудан құнның 
өсуі

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы 
5111 Негізгі 
құралдарды қайта 
бағалауға арналған 
резерв

2320 Ғимараттар

2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы
5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

Мемлекеттік мекеме негізгі құралдар ретінде танылатын жылжымайтын 
мүлік объектісін амортизациялауды жалғастырады жəне оның құнсыздануынан 
туындаған шығындарды əділ құн бойынша ескерілетін инвестициялық жыл-
жымайтын мүлік болғанға дейін тануды жалғастырады.

Мемлекеттік мекеменің өз күшімен құрылған, əділ құн бойынша ескерілетін 
инвестициялық жылжымайтын мүлік нысанының құрылысы мен қайта 
жаңартуын аяқтағанда, осы нысанының осы күнге əділ бағасы мен алдындағы 
баланстық құны арасындағы кез келген айырма кезеңдегі кірістерде жəне 
шығыстарда танылады.

Жылжымайтын мүлік нысанын тану қолданудан шығып қалған немесе 
түпкілікті алып тастау сəтіне жəне шығып қалудан ешқандай экономикалық 
пайда немесе пайдалы əлеует күтілмесе тоқтатылады.

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің шығып қалуы сату немесе басқа 
мемлекеттік мекемеге тапсыру жолымен жүргізіледі.

Инвестициялық жылжымайтын мүліктің шығып қалуы нəтижесінде 
туындаған кірістер мен шығыстар шығып қалудан таза түсімдер мен активтің 
баланстық құны арасындағы айырма ретінде анықталады.

Инвестициялық жылжымайтын мүлік шығып қалған кезде алуға тиесілі 
өтеу əділ құн бойынша танылады.

Инвестициялық жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар-
ды құжаттамалық ресімдеу негізгі құралдармен жасалатын операцияларды 
құжаттамалық ресімдеу тəртібіне сəйкес жүзеге асырылады.

11.3. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің қаржылық 
есептілікте ашылуы

Бугалтерлік баланстағы 116 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» жолы 
бойынша инвестициялық жылжымайтын мүліктің, жинақталған амортизация 
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мен  инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнсыздануына арналған резервті 
шегергендегі құны көрсетіледі (117-жол минус 118-жол).

117 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» (2510) жолы бойынша 
инвестициялық жылжымайтын мүлік құны көрсетіледі. 

118 «Инвестициялық  жылжымайтын  мүліктің  жинақталған амортиза-
циясы мен құнсыздануы» (2520) жолы бойынша 119, 120-жолдардың сомасы 
көрсетіледі.

119 «Инвестициялық жылжымайтын мүліктіңжинақталған амортизация-
сы» жолы бойынша инвестициялық жылжымайтын мүлік объектілерінің  
жинақталған амортизациясының сомасы көрсетіледі.

120 «Инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнсыздануына арналған 
резерв» жолы бойынша инвестициялық жылжымайтын мүлік объектілерінің  
құнсыздануына арналған резервтің сомасы көрсетіледі [11.4-кесте].

11.4-кесте
Инвестициялық жылжымайтын мүлік (1 «Бухгалтерлік баланс» 

нысанының 116-жолы)

Көрсеткіштер

Ж
ол

 к
од
ы

Ж
ер

Ғи
м
ар
ат
та
р

Ба
рл
ы
ғы

 

1 2 3 4 5
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо  010
Бастапқы құны бойынша түсімдер 011
Бастапқы құны бойынша шығулар 012
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо  013
Есепті кезеңнің басындағы жинақталған амортизация сальдосы 020
Есепті кезеңде есептелген амортизация 021
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация 022
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған амортизациядағы сальдо 023
Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған резерв 
сальдосы

030 Х х

Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв 031 Х х
Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған 
резерв

032 Х х

Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған резерв 
сальдосы

033 Х х

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің басындағы сальдо 040
Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы сальдо 041
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Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 94-99.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің  2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 
124-130 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 111-117с.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Инвестициялық жылжымайтын мүлікке не жатады жəне мысалдар 
келтіріңіздер.

2. Инвестициялық жылжымайтын мүлікті тану критерийлерін атаңыздар.
3. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жіктелуі жəне олардың есебін 

ұйымдастыру.
4. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің бағалануы.
5. Инвестициялық жылжымайтын мүлікке шоттар байланысын құрыңыз.
6. Инвестициялық жылжымайтын мүлік болып табылмайтын баптарды 

атаңыздар.
7. Инвестициялық жылжымайтын мүлік нысандарын есептен шығарудың 

түрлерін атаңыздар.
8. Қайта бағалау бойынша есеп моделін қалай түсінесіз?
9. Əділ құн бойынша есепке алу моделін сипаттаңыз.
10. Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жинақталған амортизациясы 

мен құнсыздануы қандай шотта жүргізіледі?

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп
Мекеме қайта бағалау құн есеп моделі бойынша балансында негізгі құрал 

ретінде тіркелген жер бар. Бюджеттік бағдарлама əкімшілігі келісімімен ме-
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кеме басшысы жерді келісімге сəйкес операциялық жал бойынша өткізу ту-
ралы шешім шығарды. Жердің бастапқы құны – 1 200 000 теңге. Жерді қайта 
бағалаудан алынған резерв  – 350 000 теңге. Нысанының ұсынылған мерзімі 
өзгерісінің ағымдық құны  – 1 350 000 теңге. 

Тапсырма:
1. Нысанының  реклассификация құнын; 
2. Қаржылық нəтижеге қайта бағалау құнының резерв аударымын;
3. Реклассификация сəттегі инвестициялық жылжымайтын мүлік 

нысанының қайта бағалау құнын анықтаңыздар.
Жауабы:
1. нысанның реклассификация құны:
Дебет 2510 «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» – 1 200 000 теңге.
Кредит 2310 «Жер» – 1 200 000 теңге.
Қаржылық нəтижеге қайта бағалау құнының резерв аударымы:
Дебет 5111 «Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв» – 350 000 

теңге.
Кредит 5210 «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» – 350 000 теңге.
Реклассификация сəттегі инвестициялық жылжымайтын мүлік объектісінің 

қайта бағалау құны(1 350 000-1 200 000=150 000 теңге):
Дебет 2510 «Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв» – 150 000 

теңге.
Кредит 6310 «Əділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер» – 150 000 теңге.

2-есеп
Мекеме балансында қайта бағалау құн есеп моделі бойынша негізгі құрал 

ретінде тіркелген ғимарат бар. 
Бюджеттік бағдарлама əкімшілігі келісімімен мекеме басшысы ғимаратты 

келісімге сəйкес операциялық жал бойынша өткізу туралы шешім шығарды.
Жердің бастапқы құны – 1 500 000 теңге.
Жерді қайта бағалаудан алынған резерв  – 450 000 теңге.
Нысанның ұсынылған мерзімі өзгерісінің ағымдық құны  – 1 950 000 теңге.
Тапсырма:
1. Нысанның реклассификация құнын; 
2. Қаржылық нəтижеге қайта бағалау құнының резерв аударымын;
3. Реклассификация сəттегі инвестициялық жылжымайтын мүлік 

нысанының қайта бағалау құнын анықтаңыздар.

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Инвестициялық жылжымайтын мүлік:
А) Жалға алудан кіріс беруге арналған  нысандар (ғимарат,  жер  немесе 
олардың  бір бөлігі);
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В) Жалға тапсырудан кіріс  алуға  арналған  нысандар (ғимарат,  жер  не-
месе олардың  бір бөлігі);
С) Жалға алудан кіріс  алуға  арналған  нысандар (материалдық емес актив-
тер, салықтар);
Д) Жалдаушыдан кіріс  алуға  арналған  нысандар (салықтар, шығындар);
Е) Жалға алудан шығыс алуға  арналған  нысандар (ғимарат,  салық  немесе 
олардың  бір бөлігі).

2. Инвестициялық жылжымайтын мүлік болып табылады:
А) Қысқа мерзімнен кейін сату үшін емес ұзақ мерзімді перспективада 
капиталдың өсімін алуға арналған жер; 
В) Қалыпты қызмет барысында сатуға арналған немесе салу немесе сату 
үрдісіндегі сату мақсатында қайта жөндеудегі жылжымайтын мүлік қорлар 
ретінде қарастырылады;
С) Тек қызметтік қолданыста қолданылатын жылжымайтын мүлік (меншік 
иесі алып отырған);
Д) Əлеуметтік қызмет көрсетуге арналған жылжымайтын мүлік;
Е) Мемлекеттік мекеме тапсырысы бойынша үшінші тұлғалар салатын не-
месе қайта жөндейтін жылжымайтын мүлік құрылысқа шарттар ретінде 
қарастырылады.

3. Шығындалған ұзақ мерзімді активтердің баланстық құнын есептен 
шығару бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 7420 Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар
     Кт  2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік;
В) Дт 2380 Негізгі құралдар
     Кт 2411 Аяқталмаған құрылыс;
С) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек
     Кт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар;
Д) Дт 1311 Құрылыс материалдары
        Кт 3210  Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
Е) Дт 1311 Құрылыс материалдары
     Кт 6360 Өзге кірістер.

4. Инвестициялық жылжымайтын мүлік баптары болып табылмай-
тындар:

А) Мемлекеттік мекеме тапсырысы бойынша үшінші тұлғалар салатын не-
месе қайта жөндейтін жылжымайтын мүлік құрылысқа шарттар ретінде 
қарастырылады;
В) Қысқа мерзімнен кейін сату үшін емес, ұзақ мерзімді перспективада 
капиталдың өсімін алға арналған жер; 
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С) Əрі қарай қолданылуы қазіргі уақытта əлі анықталмаған жер;
Д) Мемлекеттік мекемеге тиесілі (қаржылық жалдау шарты бойынша оның 
иелігіндегі) жəне шарт бойынша операциялық жалға берілген ғимарат;
Е) Бос емес, бірақ сыртқы тараптарға операциялық жалға беруге арналған 
ғимарат.

5. Инвестициялық жылжымайтын мүлік есебі қай шотта жүргізіледі?
А) 1300;
В) 1010;
С) 2510;
Д) 2300;
Е) 1400.

6. Жеткізушілерден ұзақ мерзімді активтердің түсуі  бойынша шоттар 
байланысы:

А) Дт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы
     Кт 2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік;
В) Дт 2521 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жинақталған аморти-
зациясы 
     Кт 2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік;
С) Дт 2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік 
     Кт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
Д) Дт 2722 Материалдық емес активтердің құнсыздануына резерв
     Кт 7440  Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар;
Е) Дт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
    Кт 1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі.

7. Актив ретінде танылғаннан кейін əділ құны сенімді өлшене ала-
тын инвестициялық жылжымайтын мүлікті есепке алу кез келген 
жинақталған амортизация мен құнсыздану нəтижесінде жинақталған кез 
келген келесі шығындарды алып тастағанда қандай модель жүргізіледі?

А) Əділ бағалау бойынша есеп моделі;
В) Қайта бағалау бойынша есеп моделі;
С) Нарықтық бағалау бойынша есеп моделі;
Д) Өзіндік бағалау бойынша есеп моделі;
Е) Сату бағалау бойынша есеп моделі.

8. Шығындалған ұзақ мерзімді активтердің амортизациясын есептен 
шығару бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
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    Кт 1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі.
В) Дт 2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік 
       Кт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
С) Дт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы
     Кт 2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік;
Д) Дт 2722 Материалдық емес активтердің құнсыздануына резерв
      Кт 7440  Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар;
Е) Дт 2521 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жинақталған аморти-
зациясы 
      Кт 2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік.

9. Егер  инвестициялық  жылжымайтын  мүлік операциялық жалдау-
да болса, қандай есепке алу моделі қолданылады?

А) Қайта бағалау  құн бойынша есепке алу моделі;
В) Əділ құн бойынша есепке алу моделі;
С) Жою құн бойынша есепке алу моделі;
Д) Сату құн бойынша есепке алу моделі;
Е) Нарықтық құн бойынша есепке алу моделі.

10. Активтердің əділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар бойынша 
шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 2722 Материалдық емес активтердің құнсыздануына резерв
      Кт 7440  Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар;
В) Дт 2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік 
       Кт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
С) Дт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы
     Кт 2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік;
Д) Дт 7410 Əділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар
     Кт 2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік;
Е) Дт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
     Кт 1231  Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі.
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12-ТАҚЫРЫП 

БИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
12.1 Биологиялық активтерді бастапқы тану жəне есепке алуын 
ұйымдастыру 
12.2  Биологиялық активтердің келесі бағалануы мен есебі
12.3 Биологиялық активтердің қаржылық есептілікте ашылуы

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Ауылшаруашылық қызметі, биологиялық актив. 

12.1. Биологиялық активтерді бастапқы тану жəне есепке алуын 
ұйымдастыру

Биологиялық активтерге мыналар жатады – малдар немесе өсімдіктер.
Ауылшаруашылық қызметі əртүрлі қызмет түрлерін қамтиды: мал 

шаруашылығы, орман шаруашылығы, біржылдық не көпжылдық дақылдарды 
өсіру, бақтар мен плантацияларды өсіру, гүл шаруашылығы жəне аквамəдениет 
(балық шаруашылығын қоса алғанда).

Мынадай сипаттамалар ауылшаруашылық қызметінің барлық түрлеріне 
тəн:

 – биологиялық активтер биоөзгеруге қабілетті болуы тиіс;
 – ауылшаруашылық қызметі басқарылуы тиіс;
 – биоөзгеруден болатын сандық жəне сапалық өзгерістер үнемі зерттеліп 

отырады жəне ауылшаруашылық қызметін басқару үрдісінің бір бөлігі ретінде 
өлшенеді (мысалы, жеміс пен жидектің пісу барысындағы сапалық өзгерістерді 
не олардың мөлшері мен салмағын – сандық өзгерістерді бақылап отыру).

Нəтижесінде биоөзгеру активтердің дамуына (жануарлардың не 
өсімдіктердің санының артуы немесе олардың сапалық сипаттамаларының 
жақсаруы), мал не өсімдік тұқымының азуы немесе олардың сапалық 
сипаттамасының нашарлауына немесе молаю (қосымша биологиялық 
активтердің пайда болуы) өзгеруіне немесе латекс, шай жапырағы, жүн жəне 
сүт, мақта сияқты жəне басқа өнімді өңдіруге əкеледі. 

«Негізгі құралдарды есепке алу тəртібі» жəне «Инвестициялық жылжы-
майтын мүлікті есепке алу тəртібі» бөлімдеріне сəйкес ескерілетін, «Қорларды 
есепке алу тəртібі» бөліміне сəйкес жүзеге асырылатын  ауылшаруашылық 
жерлерін, ауылшаруашылықпен байланысты материалдық емес активтерді, 
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ауылшаруашылық өнімдерін жинаудан кейін есепке алу үшін қолданылмайды.  
Биологиялық активтерді есепке алуға мынадай шоттар арналған:
2610 «Жануарлар»;
2620 «Көпжылдық екпелер»;
2630 «Биологиялық активтердің жинақталған амортизациясы мен 

құнсыздануы».
Биологиялық актив жəне ауылшаруашылық өнімі оны жинау кезінде тек 

мына жағдайларда танылады:
 – актив өткен оқиғалар нəтижесінде қадағаланады;
 – осы активтен болашақта экономикалық пайда немесе сервистік əлеует 

алу ықтималдығы бар;
 – активтің əділ немесе өзіндік құнын жеткiлiктi сенімділік дəрежесімен 

есептеуге болады.
Ауылшаруашылық қызметінде бақылаудың болу дəлелі ірі қара малға 

заңдық меншіктік құқықтың болуы, сатып алу, туылуы немесе ажырауы 
кезінде оны таңбалау немесе өзгеше белгілеу болып саналады.

Болашақ экономикалық пайда негізгі физикалық өлшемдер шамасына 
қарай бағаланады.   

Ауылшаруашылық өніміне алғашқы тану сəтінде одан жиналған 
биологиялық активке қолданған бағалау əдісін қолданған жөн [12.1-сызба]. 

Ауылшаруашылық мақсатындағы жерді есепке алу тағайындалуына қарай 
«Негізгі құралдар» жəне «Инвестициялық жылжымайтын мүлік» сəйкес жүзеге 
асырылады. 

12.1-сызба 
Биологиялық активтердің есебі
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12.2.  Биологиялық активтердің келесі бағалануы мен есебі

Биологиялық активтерді сатып алу мынадай есептер корреспонден-
циясымен көрсетіледі: 2610 «Жануарлар», 2620 «Көпжылдық екпелер» 
шотының дебеті жəне 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы  тағайындаулары» шотының, 
3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқамерзімді кредиторлық бе-
решек» шотының кредиті, 1041 «Демеушілік жəне қайырымдылық көмек 
ҚБШ», 1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» қосалқы шотының кредиті. Сатуға 
шығындарды алып тастағанда, биологиялық активті немесе ауылшаруашылық 
өнімін əділ құны бойынша алғаш тану кезінде, сондай-ақ əділ құнның өзгеруі 
нəтижесінде туындайтын қаржылық нəтиже кірістер мен шығыстар құрамына 
енгізіледі (6310 «Əділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер» шоты, 7410 «Əділ 
құнының өзгеруі бойынша шығыстар» шоты).

Шығыстар алғаш танылған кезде сатуға шығындарды шегеруге байланыс-
ты. Өз шаруашылығында төлдеуден алынған жануарлардың жас төлі үнемі 
тұрақты əрекет ететін комиссия құрған  төлдеу актісінің негізінде төлдеу күні 
кіріске жазылады, бұл ретте алынған төлдің құнына 2610 «Жануарлар» қосалқы 
шотының дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті бойынша жазба 
жүргізіледі [12.1-кесте].

12.1-кесте
Биологиялық активтер бойынша шоттар байланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Ұзақ  мерзімді активтерді бір 

бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісіне бағыныштағы 
мемлекеттік мекемеден алу 

2610 Жануарлар, 
немесе 
2620 Көпжылдық  
екпелер

5011 Күрделі 
салымдарды 
бюджет есебінен 
қаржыландыру

2 Ұзақ мерзімді активтерді 
сатып алу

2610 Жануарлар, 
немесе 
2620 Көпжылдық  
екпелер

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек  

3 Түскен ұзақ мерзімді 
активтердің баланстық құнын 
есепке алу

2610 Жануарлар, 
немесе 2620 
Көпжылдық  екпелер

6330  Өтеусіз түрде 
алынған активтерден 
алынатын кіріс

4 Өсім немесе биоөзгерту 
процесінде алынған салмақ 
өсімі

2610 Жануарлар 6360 Өзге кірістер, 
немесе
8010 Өндіріске жəне 
басқа мақсаттарға 
арналған шығындар
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Өсім немесе биоөзгерту үрдісінде алынған салмақ өсімі 2610 «Жануарлар» 
қосалқы шотының дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті бойын-
ша көрсетіледі.

Материалдық жауапты тұлғаның кінəсі бойынша жануарлардың өлімі 
болған жағдайда шаруашылыққа келтірілген залал Қазақстан Республика-
сының əкімшілік жəне қылмыстық заңнамасына сəйкес кінəлі тұлғалардан 
өндіріп алынуы тиіс. 

Биологиялық активтер жеке топтарға бөліне отырып ескеріледі:
 – жас көшеттердің барлық түрлері толық дамуға жеткен көшеттерден, яғни 

жеміс əкелу басындағы жастан, ағаштың ұшар басының қосылуынан жəне 
бөлек ескеріледі;

 – өнімді жəне тұқымды малдың жас төлі түрлері жəне жас топтары бойын-
ша бөліну арқылы ескеріледі;

 – ересек малдар түрлері бойынша бөлу арқылы ескеріледі.
Биологиялық активтерді бір топтан екінші топқа ауыстыру ішкі ауыстыру 

ретінде танылады.
Биологиялық активтер алғаш танылған сəтінде жəне əрбір есепті кезеңге 

əділ құны бойынша биологиялық активтерді есепке алу кезінде əділ құнын 
анықтау мүмкін емес жағдайларды қоспағанда, сатуға қосымша шығындарды 
алып тастағанда əділ бағасы бойынша өлшенеді.

Биологиялық активтерден алынған ауылшаруашылық өнімі  мемлекеттік 
мекеменің тұрақты əрекет ететін комиссиясы актісінің негізінде өнімді алу 
сəтінде анықталатын оның сатылуына қосымша шығындарды шегере отырып 
анықталатын əділ баға бойынша өлшенеді.

Белсенді нарық болған кезде биологиялық активтің немесе ауылшаруашы-
лық өнімінің əділ құнын негізгі сипаттамалары бойынша (мысалы, осы 
нарықта бағаны белгілеу үшін қолданылатын жас бойынша немесе сапа бо-
йынша) биологиялық активтер мен ауылшаруашылық өнімді топтау жолымен 
анықтауға болады 

Активтерді қаржыландыруға өнім жиналғаннан кейін қайта қалпына 
келтіруге байланысты ақша қозғалысы (мысалы, ормандағы кесілген 
ағаштардың орнына ағаш отырғызуға байланысты шығыстар) есепке 
қосылмайды.

Ауылшаруашылық өнімінің егінді жинау кезіндегі əділ құны жеткiлiктi 
нақтылық дəрежесімен анықталады.  

Сатуға қосымша шығындар комиссиялық шығыстарды, салықтарды, 
меншікке беруге алымдар мен баждарды қамтиды. 

Сатуға қосымша шығындарға нарыққа активтерді жеткізуге байланысты 
көліктік жəне өзге шығыстар жатпайды.

Нарықтық баға немесе басқа өзіндік құн көрсеткіші болмаған жағдайда 
биологиялық активті жиналған амортизация мен оның құнсыздануынан 
шығындарды алып тастағанда, өзіндік құн бойынша бағалаған жөн (іс жүзіндегі 
шығындар бойынша есепке алу моделі). 
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Биологиялық активтің əділ құнын сенімділіктің жеткілікті дəрежесімен 
бағалау мүмкіндігі болмаған кезде, сату бойынша болжамды шығыстарды ше-
гере отырып, əділ құн бойынша бағалауға көшу керек.

Жекелеген жағдайларда активтің өзіндік құны оның əділ құнына тең болуы 
мүмкін: 

 – биоөзгеру бастапқы шығыстардан бастап орын алмаса (мысалы, тікелей 
есептік күн алдында отырғызылған жеміс-жидек ағаштарының көшеттері);

 – биоөзгерудің бағаға маңызды əсер беруі күтілмесе (мысалы, өңдірістік 
циклі 30 жылды құрайтын орман шаруашылығындағы қарағайлардың алғашқы 
өсу сатысында).

Егер биологиялық актив болжамды өткізу шығындары шегеріле отыра əділ 
құны бойынша бағаланса, бұл биологиялық актив есептен шығарылғанша 
бағалануы тиіс.

Əділ құн бойынша бағалаудан өзіндік құн бойынша бағалауға көшуге, тек 
əділ құн бойынша бағалаудан нарықтағы бағалардың төмен түсіп кетуіне бай-
ланысты бас тартуға тыйым салынады.

Жермен тығыз байланысты биологиялық активтер (мысалы, орман 
шаруашылығындағы ағаштар) болжамды өтімді шығыстарды шегере отырып 
əділ құны бойынша жерден бөлек көрсетіледі.

Биологиялық активтерден алынған ауылшаруашылық өнімі «Қорлар» 
шотының тиісті қосалқы шотының дебеті жəне 2610 «Жануарлар», 2620 
«Көпжылдық екпелер» шотының кредиті бойынша кіріске жазылады.

Биологиялық активті танығаннан кейін биологиялық активтерді іс жүзіндегі 
шығындар бойынша есепке алу кезінде кез келген жиналған амортизация-
ны жəне құнсыздану нəтижесінде  кез келген жиналған шығындарды алып 
тастағанда оның өзіндік құны бойынша жүргізіледі.

Биологиялық активтердің амортизациясы амортизацияның белгіленген 
жылдық нормаларға сүйене отырып ай сайынғы амортизация нормаларын пай-
далана отырып, толық тозғанға дейін тұрақты негізде ай сайын есептеледі. 

Биологиялық активтердің жойылу құны нөлге тең. Сатып алынған  
биологиялық активтердің амортизациясын есептеу сатып алудан кейінгі айдың 
1-інен бастап  жүргізіледі жəне биологиялық активтің шығып қалуынан кейінгі 
айдың 1-інен бастап тоқтатылады. 

Биологиялық активтердің амортизациясын есептеу мынадай жазба-
мен көрсетіледі: 7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша 
шығыстар» шотының дебеті жəне 2631 «Биологиялық активтердің жинақталған 
амортизациясы» қосалқы шотының кредиті.

Жыл соңында мал өнімінің жəне малдың жас төлі салмағы құнының 
жоспарланған өзіндік құнына мынадай жазба жүргізіледі:

2610 «Жануарлар», 2620 «Көпжылдық екпелер» шотының дебеті жəне 6360 
«Өзге кірістер» шотының кредиті, немесе 

7460 «Өзге шығыстар» шотының дебеті жəне 2610 «Жануарлар», 2620 
«Көпжылдық екпелер» шотының кредиті.
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Биологиялық активтерді сату жəне беру негізгі құралдармен жасала-
тын операцияларға ұқсас ескеріледі. Жемдеу аяқталғаннан кейін сойылған 
малдардың құны 7460 «Өзге шығыстар» шотының дебеті жəне 2610 «Жануар-
лар» шотының кредиті бойынша есептен шығарылады. 

Бұл ретте алынған өнімнің құны акті негізінде 1330 «Дайын өнім» шотының 
дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті бойынша кіріске жазылады 
[12.2-кесте].

12.2-кесте
Биологиялықактивтер бойынша операциялар

№ Операция мазмұны Дт Кт

1 Биологиялық активтерден 
алынған ауылшаруашылық 
өнімі

1300 Қорлар шотының 
тиісті қосалқы шоты 

2610 Жануарлар, 
2620 Көпжылдық 
екпелер

2 Жыл соңында мал 
өнімінің жəне малдың жас 
төлі салмағы құнының 
жоспарланған өзіндік 
құнына

2610 Жануарлар
2620 Көпжылдық 
екпелер немесе,

7460 Өзге шығыстар

6360 Өзге кірістер

2610 Жануарлар, 
2620 Көпжылдық 
екпелер

3 Жемдеу аяқталғаннан 
кейін сойылған малдардың 
құнына

7460 Өзге шығыстар 2610 Жануарлар

4 Алынған өнімнің құнына 
акті негізінде

1330 Дайын өнім 6360 Өзге кірістер

Материалдық жауапты тұлғаның кінəсі бойынша жануарлардың өлімі 
болған жағдайда шарушылыққа келтірілген залал заңнамада белгіленген 
тəртіпте кінəлі тұлғалардан өндірілуі тиіс. 

Түгендеу барысында анықталған биологиялық активтердің жетіспеушілігін 
өндіріп алу кінəлі тұлғалар есебінен жүргізіледі. Залалды немесе жетіспеуші-
лікті есепте көрсету «Дебиторлық жəне кредиторлық берешекті есепке алу 
тəртібі» бөлімінде көрсетілген.

Мемлекеттік мекемеге жануарлар мен өсімдіктер түскен кезде жəне 
ауысқанда тұрақты əрекет ететін комиссия екі данада Нысандар альбомының 
БА-1 «Биологиялық активтерді (жануарларды) қабылдау – тапсыру (ауысты-
ру) актісі» нысанды актісін, Нысандар альбомының БА-1А «Биологиялық 
активтерді  (өсімдіктерді) қабылдау – тапсыру (ауыстыру) актісі»  нысанды 
актісін жасайды. Материалдық жауапты тұлға бас бухгалтерге қол қою үшін 
жəне мемлекеттік мекеме басшысы немесе уəкілетті тұлғалар бекіту үшін 
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рəсімделген актіні қосымша құжаттарымен бірге бухгалтерлік қызметке тап-
сырады. 

Барлық биологиялық активтер мемлекеттік мекеме басшысының 
бұйрығымен тағайындалған тұлғалардың жауапты сақталуында болады. 
Жауапты тұлғалар биологиялық активтердің түгендеу тізімдерін Нысандар 
альбомының «Мемлекеттік мекемелерде биологиялық активтерді (жануар-
ларды) есепке алудың түгендеу карточкасы», «Мемлекеттік мекемелерде 
биологиялық активтерді (өсімдіктерді) есепке алудың түгендеу карточка-
сы» БА-3 пен БА-3А нысаны бойынша нысан бойынша жүргізеді. Жауапты 
тұлғалар сақталуын қадағалайды жəне барлық өзгерістердің есебін жүргізеді. 
Нысандар альбомының БА-3 жəне БА-3А нысанды түгендеу карточкала-
ры Нысандар альбомының ОС-10 нысанды мемлекеттік мекемелердегі 
ұзақ мерзімді активтерді есепке алу жөніндегі түгендеу карточкаларының 
тізімдемесінде тіркеледі. Тізімдеме бір данада жасалады. Ондағы жазба кар-
точкаларды ашу жылын көрсете отырып, ұзақ мерзімді активтердің топта-
ры бөлінісінде жүргізіледі. Нөмірлеу 1-нөмірден бастап əрбір топ бойынша 
жүргізіледі. Орталықтандырылған бухгалтерияларда əрбір қызмет көрсетілетін 
мемлекеттік мекеме бойынша сол тəртіппен жүргізіледі. Ұзақ мерзімді актив-
тер шығып қалған жəне ауысқан кезде тізімдеменің «Ескертпе» бағанында ме-
мориалды нөмірдің мерзімі (күні, айы, жылы) көрсетіледі. 

Түгендеу карточкалары бухгалтерлік қызмет картотекаларында 
сақталады, онда олар өз ішінде материалдық жауапты тұлғалар бойынша, 
орталықтандырылған бухгалтерияларда – қосымша қызмет көрсетілетін 
мемлекеттік мекемелер бойынша да бола отырып, тиісті қосалқы шоттар мен 
топтар бойынша орналастырылады. 

Жауапты тұлға ауысқан кезде оның сақталуындағы биологиялық активтерді 
түгендеу жүргізіледі, ол туралы Нысандар альбомының БА-1 жəне БА-1А ны-
саны бойынша қабылдау-өткізу актісі жасалады, оны мемлекеттік мекеменің 
басшысы бекітеді.  

Биологиялық активтерді есепке алу олардың сақталу орны мен жауапты 
тұлғалар бойынша түгендеу нысандары бөлінісінде жүргізіледі. 

Түгендеу карточкалары бухгалтерлік қызмет картотекаларында 
сақталады, онда олар өз ішінде материалдық жауапты тұлғалар бойынша, 
орталықтандырылған бухгалтерияларда – қосымша қызмет көрсетілетін 
мемлекеттік мекемелер бойынша да бөла отырып, тиісті қосалқы шоттар мен 
топтар бойынша орналастырылады. 

Оның негізінде төлдеуден алынған  малдың жас төлі  кіріске  жазылатын 
құжат төлдетуге арналған акт болып табылады, оны мемлекеттік мекеменің 
тұрақты əрекет ететін комиссиясы жасайды.

Жануарлардың  жас  төлін  талдама  есепке  алу түрлері  мен  жастоптары 
бойынша, ал жемдеудегі жануарлар бойынша   тек түрлері бойынша Нысан-
дар альбомының 395 нысанды жануарларды есепке алу кітабында жүргізіледі. 
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Деректерді есепке алу жануарлардың тірі салмағы, өсімі, салмақ өсімі туралы 
мəліметтерді алуға мүмкіндікті қамтамасыз етеді. 

Биологиялық активтердің шығып қалуы мен есептен шығуы Нысандар 
альбомының БА-2 «Биологиялық активтерді (жануарларды) есептен шығару 
актісі» жəне БА-2А «Биологиялық активтерді (өсімдіктерді) есептен шығару 
актісі» нысанын ресімдеумен жүзеге асырылады. 

12.3. Биологиялық активтердің қаржылық есептілікте ашылуы

121 «Биологиялық активтер» жолы бойынша биологиялық активтердің 
жинақталған амортизацияны жəне биологиялық активтердің құнсыздануына 
арналған резервті шегергендегі құны (122, 123-жолдарының сомасынан 
124-жолды алып тасталып) көрсетіледі.

122 «Жануарлар» (2610) жолы бойынша өнімдік жəне асыл тұқымды қара 
мал мен өнімдік жəне асыл тұқымды қара малдың төлінің құны көрсетіледі.

123 «Көпжылдық екпелер» (2620) жолы бойынша көпжылдық екпелердің 
жəне жас екпелердің құны көрсетіледі.

124 «Биологиялық активтердің жинақталған амортизациясы мен 
құнсыздануы» (2630) жолы бойынша 125, 126-жолдардың сомасы көрсетіледі.

125 «Биологиялық активтердің жинақталған амортизациясы» жолы бо-
йынша биологиялық  активтердің  жинақталған  амортизациясының  сомасы 
көрсетіледі.

126 «Биологиялық активтердің құнсыздануына арналған резерв» жолы 
бойынша биологиялық активтердің құнсыздануына арналған резерв сомасы 
көрсетіледі.

«Биологиялық активтер» деген бап бойынша (1 «Бухгалтерлік баланс»  
нысанының 117-жолы): 

 – биологиялық активтердің əрбір тобына сипаттама берілсін;
 – ауылшаруашылық өнімдерінің, оларды алу (жинау) сəтіндегі əрбір 

тобы мен биологиялық активтердің əрбір тобының əділ құнын анықтау үшін 
пайдаланылған  əдістер туралы ақпарат;

 – іс жүзіндегі шығындар бойынша бағалау жағдайында түсімдер, аморти-
зация, құнсызданудан болған залал жəне өзге өзгерістері түсіндірме жазбаның  
(«Түсіндірме жазба» 4-нысаны) 7-кестесіне сəйкес көрініс табатын есепті 
кезеңнің басында жəне аяғында баланстық құн салыстырмалы ашылсын 
[12.3-кесте].
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12.3-кесте
Биологиялық активтер (1 «Бухгалтерлік баланс»  нысанының  117-жолы)

Көрсеткіштер

Ж
ол

 к
од
ы

Ж
ан
уа
рл
ар

 

К
өп
ж
ы
лд
ы
қ 

ек
пе
ле
р

Ба
рл
ы
ғы

 

1 2 3 4 5
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің басындағы 
сальдо  

010

Бастапқы құны бойынша түсімдер 011
Бастапқы құны бойынша шығулар 012
Бастапқы құны бойынша есепті кезеңнің аяғындағы 
сальдо  

013

Есепті кезеңнің басындағы жинақталған 
амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде есептелген амортизация 021
Есепті кезеңде есептен шығарылған амортизация 022
Есепті кезеңнің аяғына жинақталған 
амортизациядағы сальдо

023

Есепті кезеңнің басындағы құнсыздануға арналған 
резерв сальдосы

030 х х

Есепті кезеңде құнсыздануға есептелген резерв 031 х х
Есепті кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға 
арналған резерв

032 х х

Есепті кезеңнің аяғындағы құнсыздануға арналған 
резерв сальдосы

033 х х

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің 
басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есепті кезеңнің 
аяғындағы сальдо

041

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 100-105.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 



274

бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің  2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде, 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 
131-138 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 118-121с.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Биологиялық активтер дегеніміз не?
2. Биологиялық активтердің жіктелуі.
3. Биологиялық активтерді есепке алуға арналған шоттарды атаңыздар.
4. Биологиялық активтердің бағалануы.
5. Биологиялық активтер операцияларына шоттар байланысын құрыңыз.
6. Биологиялық активтердің жеке топтарға бөлінуін сипаттаңыз.
7. Биологиялық активтердің амортизациясының есебі.
8. Биологиялық активтерді түгендеу.
9. Биологиялық активтердің құжаттық рəсімделуі.
10. Биологиялық активтердің шығып қалуы мен есептен шығуы қалай 

рəсімделеді?

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп

«Нұрдаулет Асыл» атты мекеме – ауылшаруашылық өндiрушi көкөнiс-
жемiс өнiмдерi өндiрiсі мен шұғылданады (қиярлар). Маусымның соңында 
отырғызылған қиярлар толық (яғни, егiн жинау жақындауда) пiстi. 
Отырғызылған қиярлар құны 10 000 теңгені құрайды, ал 50 000 теңге оның 
əділ құны. Сонымен бiрге,  қиярдың сату шығындары 5 000 теңгені құрайды. 

Мекеме есептi мерзiм соңында:
а) биологиялық активтерді (қиярдың отырыстары) 45 000 теңгенің құнына 

бағалайды жəне əдiл құнның өзгерiсiнен табыстар айырмашылықтары 
көрсетіледі;

в) қиярларды 35 000 теңге құнына бағалайды, бұталы биологиялық актив-
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терден отырыстар 10 000 теңгеге жəне табыстарды əділ құнының өзгерісінен 
35 000 теңгенің кірісін мойындайды;

с) биологиялық активтерді (қиярдың отырыстары) 50 000 теңге құнына 
бағалайды жəне табыстарды əділ құнның өзгерісінен 40 000 теңгенің мойын-
дайды;

д) қиярларды 45 000 теңгенің құнына бағалайды, бұталы отырыстар 0 құнға, 
бұл ретте, биологиялық активтерден 35 000 теңге кірістер мойындалады.

Дұрыс жауабы: А

2-есеп

Жоғарыда аталған №1 есепке шоттар байланысының бухгалтерлік жазба-
сын жасаңыз.

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Биологиялық активтерге  жатады:
А) Малдар немесе өсімдіктер;
В) Қорлар немесе тауарлар;
С) егізгі құралдар немесе тауарлар;
Д) Капитал немесе қорлар;
Е) Салықтар немесе өсімдіктер.

2. Биологиялық активтерді есепке алуға арналған шоттар:
А) 2210, 2320, 2630;
В) 2610, 2620, 2630;
С) 2310, 1020, 2630;
Д) 2610, 1081, 2630;
Е) 2710, 1010, 2630.

3. Малдарды сойған кезде жоспарланған баға бойынша мал өнiмдерiн  
есепке алу бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1310 Материалдар
     Кт 2610 Жануарлар;
В) Дт 1310 Материалдар
     Кт  6360 Өзге кірістер;
С) Дт 1330 Дайын өнім
     Кт 8010 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар;
Д) Дт 1310 Материалдар 
      Кт 6050 Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынатын кірістер;
Е) Дт 1330 Дайын өнім     
     Кт 6050 Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынатын кірістер.
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4. Ауылшаруашылық қызмет деп:
А) Ауылшаруашылық өнімін алу немесе қосымша биологиялық активтер 
өндіру мақсатында субъектінің биологиялық активтердің биотрансформа-
циясын басқаруды жүзеге асыруы;
В) Жаңа биологиялық активтерді өндіру;
С) Жеке мақсатта биологиялық активтердің биотрансформациясын басқару;
Д) Биологиялық активтерді есептен шығару жəне жаңа биологиялық 
активтерді өндіру;
Е) Жалпы мақсатта биологиялық активтердің биотрансформациясын 
басқару.
5. Биологиялық активтерді бір топтан екінші топқа ауыстыру қалай 

аталады?
А) Ішкі ауыстыру;
В) Сыртқы ауыстыру;
С) Пайдалану;
Д) Өндіру;
Е) Бөлу жəне өндіру.

6. Жеткізушілерден ұзақ мерзімді активтердің түсуі бойынша шоттар 
байланысын құрыңыз:

А) Дт 2600 Биологиялық активтер
       Кт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
В) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек
     Кт 2600 Биологиялық активтер;
С) Дт 2600 Биологиялық активтер
     Кт 6360 Өзге кірістер;
Д) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек
     Кт 6360 Өзге кірістер;
Е) Дт 6360 Өзге кірістер
     Кт 2600 Биологиялық активтер.

7. Биологиялық активтер алғаш танылған сəтінде жəне əрбір есепті 
кезеңге қандай құнмен бағаланады?

А) Əділ құн; 
В) Баланстық құн; 
С) Нарықтық құн;
Д) Жою құны;
Е) Сату құны.
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8. Жекелеген жағдайларда активтің өзіндік құны оның əділ құнына 
тең болуы мүмкін: 

А) Биоөзгеру бастапқы шығыстардан бастап орын алмаса (мысалы, тікелей 
есептік күн алдында отырғызылған жеміс-жидек ағаштарының көшеттері);
В) Ауылшаруашылық өнімін алу немесе қосымша биологиялық активтер 
өндіру мақсатында субъектінің биологиялық активтердің биотрансформа-
циясын басқаруды жүзеге асыруы;
С) Жаңа биологиялық активтерді өндіру;
Д) Жеке мақсатта биологиялық активтердің биотрансформациясын басқару;
Е) Биологиялық активтерді есептен шығару жəне жаңа биологиялық 
активтерді өндіру.

9. Жыл соңында мал өнімінің жəне малдың жас төлі салмағы құнының 
жоспарланған өзіндік құнына қандай жазба жүргізіледі?

А) Дт 2610 «Жануарлар», 2620 «Көпжылдық екпелер» 
     Кт 6360 «Өзге кірістер»;
В) Дт 2600 Биологиялық активтер
        Кт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек;
С) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек
     Кт 2600 Биологиялық активтер;
Д) Дт 2600 Биологиялық активтер
     Кт 6360 Өзге кірістер;
Е) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек
     Кт 6360 Өзге кірістер.

10. «Жануарлар» (2610) жолы бойынша өнімдік жəне асыл тұқымды 
қара мал мен өнімдік жəне асыл тұқымды қара малдың төлінің құны 
көрсетіледі?

А) 122;
В) 123;
С) 124;
Д) 125;
Е) 111.
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13-ТАҚЫРЫП 

МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
13.1 Материалдық емес активтердің  бастапқы есепке алуын ұйымдастыру 
13.2. Материалдық емес активтердің кейінгі бағалануы жəне есепке алы-
нуы
13.3 Материалдық емес активтердің амортизациясы
13.4 Материалдық емес активтердің қаржылық есептілікте ашылуы
13.5 Материалдық емес активтердің құжаттық рəсімделуі

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Материалдық емес актив, патент, лицензия.

13.1  Материалдық емес активтердің  есепке алуын ұйымдастыру

Нысан материалдық емес актив анықтамасына жауап беру үшін ол 
материалдық емес активті тану өлшемдеріне, яғни сəйкестендірімділікке ре-
сурстарды басқаруға жəне болашақ экономикалық пайданың болуына жауап 
беруі тиіс.    

Материалдық емес актив егер: оны ұйымнан бөлу мүмкін болса, яғни 
мемлекеттік мекеме оны  жеке не онымен шарт бойынша тығыз байланысты ак-
тивпен немесе міндеттемемен бірге сатуға, жалға беруге немесе айырбастауға 
құқылы болса немесе ол заңды құқықтардан туады, олардың берілетіндіктері 
немесе мемлекеттік мекемелерден бөлінетіндіктеріне қарамастан немесе басқа 
құқықтар мен міндеттемелерден туады.

Мысалы, компьютермен басқарылатын станокқа арналған бағдарламалық 
қамтамасыз ету, бұл арнайы бағдарламалық қамтамасыз етусіз жұмыс атқара 
алмайтын станок үшін оның ажырамас бөлігі болып саналады жəне негізгі 
құралдарға арналған тəртіппен есепке алынады.

Осы жағдай компьютердің операциялық жүйесіне де қатысты. Егер 
бағдарламалық қамтамасыз ету ол тиесілі жабдықтың ажырамас бөлігі болып 
табылмаса, ол материалдық емес актив ретінде есептеледі. 

Бақылау мынаны бiлдiредi: материалдық емес активті пайдаланудан 
болашақта экономикалық пайда жəне қызмет əлеуетін алу құқығы (заңдық 
құжаттармен ресімделген құқық – патент, лицензия); 

Материалдық емес активті пайдаланудан түсетін пайданы басқалардың 
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пайдалануына шек қою мүмкіндігі (коммерциялық құпияны жариялағаны 
үшін заңдық жауапкершілік арту арқылы).

Материалдық емес актив мынадай: осы активтің қолданылуына қатысты 
болашақ экономикалық табыстар жəне қызметтер əлеуетінің ұйымға келетіні 
ықтималдылығы болса жəне активтің құны сенімді бағаланған болса таныла-
ды.

Материалдық емес актив бастапқыда нақты құны бойынша өлшенеді, ол 
құн сенімді өлшенуі жəне мына көрсеткіштерді қамтуы тиіс: 

 – сауда жеңілдіктерін жəне арзандатуларын шегеруден кейін импорттық 
баждарды жəне сатып алуға өтелмейтін салықтарды қоса алғанда материалдық 
емес активті сатып алу құны (акциздер, салықтар, кедендік баждар); 

 – активті мақсаты бойынша пайдалану үшін жұмыс істеу жай-күйіне 
келтіруге жұмсалған кез келген тікелей шығындар. 

Тікелей шығындарға мыналар жатқызылуы мүмкін: 
 – активті жұмыс істеу жай-күйіне келтіруге байланысты пайда болатын 

қызметкерлерге сыйақы төлеуге байланысты шығындар; 
 – активті жұмыс істеу жай-күйіне келтіруге байланысты пайда болатын 

кəсіби қызметтерді төлеуге жұмсалатын шығындар; 
 – активтің тиісті жұмыс істеуін тексеруге жұмсалған шығындар.
Материалдық емес активтің іс жүзіндегі құнының құрамына енгізілмейтін 

шығындарға мыналар жатқызылуы мүмкін: 
 – жаңа өнімдерді немесе қызметті енгізуге байланысты шығындар 

(жарнамаға жəне оларды жылжыту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге 
жұмсалатын шығындарды қоса алғанда);

 – əкімшілік жəне басқа да жалпы үстеме шығыстар.
Материалдық емес активтің баланстық құнындағы шығындарды тану ак-

тив басшылықтың мақсатына сəйкес пайдалану қалпына келтірілген кезде 
тоқтатылады [13.1-сызба].

Материалдық емес активтердің өзіндік құны бойынша есеп моделінің сыз-
басы:

13.1-сызба 
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13.2-сызба
Материалдық емес активтердің есебі
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Əр мемлекеттік мекеме материалдық емес активтердің бухгалтерлік есебі 
дұрыс құжаттамалық ресімдеуді жəне мемлекеттік мекеме ішінде олардың 
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ауысу түсімдері мен шығып қалуын есепке алу тізілімдерінде уақытылы 
көрсетілуін,сондай-ақ əрбір материалдық емес активтердің сақталуын жəне 
дұрыс қолданылуын қамтамасыз етуі тиіс [13.2-сызба].

Мемлекеттік мекеменің материалдық емес активтерін есепке алу үшін мы-
надай шоттар/қосалқы шоттар арналған:

2710 «Материалдық емес активтер»;
2720 «Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы мен 

құнсыздануы»;
2412 «Материалдық емес активтерге күрделі салымдар».
Кейбір операциялар материалдық емес активті əзірлеуге байланысты орын 

алады, бірақ бұл активті басшылықтың мақсатына сəйкес пайдалану үшін 
тиісті қалыпқа келтіру міндетті болып табылмайды. Бұл міндетті емес опера-
циялар əзірлеу кезеңіне дейін немесе əзірлеу кезеңінде жүзеге асырыла алады. 
Міндетті емес операциялар активті басшылықтың мақсатына сəйкес пайдала-
ну қалпына келтіру үшін қажетті болып табылмайтындықтан, міндетті емес 
операциялар бойынша кірістер мен шығыстар қаржы нəтижесінің құрамында 
туындағаннан кейін дереу танылуы жəне кірістер мен шығыстардың тиісті са-
наттарына енгізілуі тиіс. 

Мемлекеттік мекеме басқа мемлекеттік мекемеден алынған материалдық 
емес активтердің өзіндік құны деп берілетін материалдық емес активтердің 
құнын, ал қайтарусыз негізде үшінші тараптан мемлекеттік мекемемен алынған 
материалды емес активтердің құны деп оларды алу күніндегі əділ құнды тани-
ды.

Ішкі жобаны əзірлеу  үрдісінде немесе əзірлеу сатысында туындайтын 
материалдық емес актив ұйым мыналарды:

 – материалдық емес активті құрудың техникалық жүзеге асырылуын, ол 
пайдалану немесе сату үшін қолжетерліктей болуын;

 – өзінің материалдық емес активті құру жəне оны пайдалану немесе сату 
ниетін;

 – өзінің материалдық емес активті құруға немесе сатуға қабілеттілігін;
 – материалдық емес актив ықтимал экономикалық табыстарды алуын;
 – əзірлемені аяқтау үшін, сондай-ақ материалдық емес активті пайдалану 

не сату үшін жеткілікті техникалық, қаржылық жəне басқа ресурстардың бар 
екендігін;

 – материалдық емес активті əзірлеу барысында жұмсалған шығындарды 
сенімді бағалай алу қабілеттілігін көрсете алған кезде ғана танылады.

Материалдық емес активті құруды аяқтау, қолдану жəне оларды қолданудан 
пайда алу үшін ресурстардың болуы қажет ресурстарды көрсететін жəне осы 
ресурстардың мемлекеттік мекеменің қабілеттігін көрсететін тиісті жоспар-
лармен көрсетіледі.

Материалдық емес активті құрған кезде мемлекеттік мекеме:
 – зерттеу сатысындағы шығыстарды олар туындаған кезде шығыстар 
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ретінде мойындайды. Мемлекеттік мекеме зерттеу сатысында болашақ мүмкін 
экономикалық пайдалар тудыратын материалдық емес активтің бар екенін 
көрсете алмайды. Алғашқыда шығыс ретінде танылған материалдық емес ак-
тивтерге шығындар  материалды емес активтердің өзіндік құнының бір бөлігі 
ретінде кейін танылмауы тиіс;

 – ғылыми əзірлемелер бойынша жұмыстарды орындауға əзірлеме 
сатысындағы (ғылыми-зерттеу жəне тəжірибе-конструкторлы жұмыстар, 
ғылыми зерттеулер, ғылыми-техникалық жұмыстар жəне басқа) шығындар 
активтерді тану өлшемдеріне сəйкес болған кезде күрделі салымдарды есепке 
алу есебіне жатқызылады. 

Күрделі салымдар нақты шығындар бойынша өлшенеді жəне 2412 
«Материалдық  емес активтерге  күрделі салымдар» қосалқы шотында есепке 
алынады.

Ғылыми əзірлемелердің аяқталмаған жəне аяқталған, бірақ қабылданбаған 
нəтижелері бойынша капиталданған шығындар келесі жылдың балансына     
ауысады. 

Ғылыми жұмыстардың аяқталған жəне қабылданған нəтижелері қабылдау 
актісі негізінде  тану өлшемдерін сақтаған кезде материалдық емес активтерді 
есепке алу есебіне жатады. Материалдық емес активтерді тану өлшемдеріне 
сəйкес болмаған жағдайда шегілген шығындар шығыстарға жатқызылады.

Материалдық емес активтерді сатып алу 2710 «Материалдық емес ак-
тивтер» шоты қосалқы шотының дебеті жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне 
мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының кредиті бо-
йынша ескеріледі.

13.2.  Материалдық емес активтердің кейінгі бағалануы жəне есеп-
ке алынуы

Материалдық емес актив басқапқы танудан кейін мынадай модельдердің 
бірін қолдана отырып есепке алынады: 

 – іс жүзіндегі шығындар бойынша есепке алу моделі;
 – қайта бағаланған құн бойынша есепке алу моделі. 
Іс жүзіндегі шығындар бойынша есепке алу моделі: материалдық емес ак-

тив басқапқы танудан кейін жинақталған амортизацияны жəне құнсызданудан 
болған кез келген жинақталған шығындарды шегере отырып өзіндік құны бо-
йынша есепке алынады.

Қайта бағаланатын құн бойынша есепке алу моделі: материалдық емес ак-
тив қайта бағаланған құн бойынша ескерілуі тиіс, ол қайта бағалау күніне əділ 
құннан кез келген кейінгі жинақталған амортизацияны жəне құнсызданудан 
кез келген кейінгі жинақталған шығындарды шегеруді білдіреді.  

Материалдық емес активтің əділ құны егер ол материалдық емес активтердің 
осы түрі үшін активтік нарыққа сілтеме жасау арқылы айқындалса ғана, сенімді 
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бағалануы мүмкін. Белсенді нарық болмаған жағдайда материалдық емес ак-
тив іс жүзіндегі шығындар бойынша ескеріледі.

Материалдық емес активтің баланстық құны жыл соңында есепті күндегі 
оның əділ құнынан елеулі ерекшеленбеуі тиіс. Қайта бағалау бюджетті атқару 
жөніндегі уəкілетті орган белгілеген мерзімде жəне кезеңде, бірақ материалдық 
емес активтің əр түрі бойынша бойынша 3-5 жыл жиілікпен жүргізіледі. 

Материалдық емес активті қайта бағалау негізгі құралдарды есепке алғанда 
қолданылатын қағидаттар бойынша жүргізіледі, мысалы:

 – құнның артуы тікелей таза активтердің/капиталдың есебіне (5112 
«Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв» қосалқы шо-
тына) кредиттелуі тиіс;

 – құнның төмендеуі бұрын танылған құнның өсуімен жабылған 
жағдайлардан басқа кезеңнің шығыстарына жатқызылады;

 – осы сыныптағы барлық материалдық емес активтер қайта бағалануы тиіс.
Егер активтер сыныбының баланстық құны қайта бағалау нəтижесінде 

жоғарыласа, онда мұндай ұлғаю 5112 «Материалдық емес активтерді қайта 
бағалауға арналған резерв» қосалқы шотының кредитіне тікелей жатқызылады. 
Егер бұрын активтер сыныбының төмендеуі танылса, онда келесі қайта 
бағалаумен байланысты сол активтер сыныбының құны артқан кезде, құнның 
төмендеуінің қайтарымы жүргізіледі.  

Егер активтер сыныбының баланстық құны қайта бағалау нəтижесінде 
төмендесе, азаю есепті жылдың қаржылық нəтижесінде танылады. Алай-
да, егер бұрын актив құнының артуы танылса, кез келген кредиттік қалдық 
көлемінде азаю 5112 «Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған 
резерв» қосалқы шотының дебетіне тікелей жатқызылуы тиіс.

Бір активтер сыныбы ішіндегі жекелеген активтердің қайта бағалауынан 
құнның артуы не төмендеуі осы сынып ішінде өзара есептесуі тиіс, бірақ басқа 
активтер сыныбына жататын активтермен өзара есептеспеуі тиіс.

Егер материалдық емес актив қайта бағаланатын болса, қайта бағалау күнгі 
кез келген жинақталған амортизация не:

 – активтің баланстық құнының өзгеруіне, активтің баланстық құнын қайта 
бағалағаннан кейін оның қайта бағалау құнына тең болатындай теңбе-тең 
қайта саналады; 

 – активтің баланстық құнын азайту жолымен есептен шығарылады, ал таза 
шама активтің қайта бағаланған құнына дейін қайта есептеледі. 

13.3.  Материалдық емес активтердің амортизациясы

Жүйелі негізде активтің амортизацияланатын құнын оны пайдалы қолдану 
мерзімі ішінде бөлу үшін амортизацияны есептеудің түрлі əдістері қолданы-
луы мүмкін: 
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 – тозуды біркелкі есептеу əдісі; 
 – азаятын қалдық əдісі;  
 – өнім (өндірістік) бірліктерінің əдісі. 
Тозуды біркелкі есептеу əдісі активті пайдалы қолдану мерзімі ішінде 

тұрақты аударымдарға əкеп соқтырады. 
Азаятын қалдық əдісі активті пайдалы қолдану мерзімінің ішінде аударым-

дарды азайтуға əкеп соқтырады.   
Өнімнің бірліктер əдісі алынған өнімнің күтілетін пайдаланылуына немесе 

санына негізделген аударымдарға əкеп соқтырады. 
Материалдық емес активті пайдалы қолдану мерзімі əрбір есепті күнге 

қарастырылады. 
Материалдық емес активтің тарату құны нөлге тең деп қабылданады.
Тозудың біркелкі есептеу əдісін қолдану кезінде материалдық емес 

активтердің амортизациясын есептеу мынадай тəсілдермен: 
1) амортизацияның белгіленген нормаларын пайдалана отырып;
2) активті пайдалы қолданудың белгілі бір мерзімін пайдалана отырып 

жүргізіледі.
Амортизацияның белгіленген нормаларын пайдалана отырып материалдық 

емес активтер амортизациясының сомасы материалдық емес активтердің 
бастапқы құнын (қайта бағаланғандар үшін – ағымдағы құнды) тозудың 
бекітілген жылдық нормаларына сүйене отырып анықталған амортизацияның 
ай сайынғы нормаларына көбейту жолымен анықталады.  

Негізгі құралдар нысандарын амортизациялау əдісі мен тəсілі бірыңғай 
есеп саясатымен анықталады жəне кезеңнен кезеңге кезекті  қолданылады.

Материалдық емес активтердің амортизациясы ай сайын есептеледі. 
Материалдық емес активтердің амортизациясын есептеу бастапқы тану ай-
ынан кейінгі айдың 1-күнінен басталады жəне шығып қалу айынан кейінгі 
айдың 1-күнінен тоқтатылады. 

Материалдық емес активтер бойынша амортизация есептеу 7110 «Ұзақ 
мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар» шотының дебеті 
жəне 2721 «Материалдық емес активтердің жинақталған амортизация-
сы» қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі. Алайда кейде активте 
жасалған болашақ экономикалық пайдалар басқа активтердің өндірісі кезінде 
сіңіп кетеді. Бұл жағдайда есептелген амортизация осындай басқа активтің 
іс жүзіндегі құнының бір бөлігін құрайды жəне оның баланстық құнына 
енгізіледі.  

Қаржыландыру есебінен сатып алынған материалдық емес активтің амор-
тизациясын есептей отырып бір уақытта тұтынудан түсетін кірістерге осы 
актив жатқызылатын топ амортизациясының нормасы бойынша есептелген 
сома мөлшерінде материалдық емес активтерді сатып алуға күрделі салым-
дарды қаржыландыру сомасы есептен шығарылады жəне мынадай тізбекпен 
көрсетіледі: 5010 «Күрделі салымдарды қаржыландыру» шоты қосалқы 
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шотының дебеті, 6020 «Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын 
кірістер» шотының кредиті [13.1-кесте].  

Мемлекеттік мекеме пайдалы қызмет мерзімі белгіленбеген материалдық 
емес активті құнсыздануды оның өтелетін сомасының жыл сайынғы негізінде, 
сондай-ақ əрқашан да материалдық емес активтің ықтимал құнсыздану 
белгісі болған кезде баланстық құнымен салыстыру жолымен тестілеуі тиіс. 
Материалдық емес активтердің құнсыздануы түгендеу комиссиясының актісі 
негізінде түгендеу қорытындысы бойынша мынадай жазбамен көрсетіледі: 
7440 «Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар» шотының дебеті 
жəне 2722 «Материалдық емес активтердің құнсыздануына арналған резерв» 
қосалқы шотының кредиті.

Мемлекеттік мекемедегі материалдық емес активтердің құнсыздану 
фактілерін анықтау рəсімі «Активтердің құнсыздануы» бөлімінің ережелеріне 
сəйкес танылады. 

Материалдық емес активті тану оны есептен шығарған кезде немесе оны 
пайдаланудан немесе есептен шығарудан қандай да бір болашақ экономика-
лық кіріс күтілмегенде тоқтатылады.

13.1-кесте
Материалдық емес активтер  бойынша шоттар байланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт

1 Материалдық емес 
активтер бойынша 
амортизация есептеу

7110 Ұзақ мерзімді 
активтердің 
амортизациясы 
бойынша шығыстар

2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

Қаржыландыру 
есебінен сатып алынған 
материалдық емес 
активтің амортизациясы-
на бір уақытта

5010 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландыру шоты 
қосалқы шоты

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

2 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануы

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар 
шоты

2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына 
арналған резерв

3 Қатардан шығарылған 
ұзақ мерзімді 
активтердің жинақталған 
амортизациясын есептен 
шығару

2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2710 Материалдық 
емес активтер
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13.1-кестенің жалғасы
4 Өткен кезеңдерде 

құнсыздануға есептелген 
резерв болған жағдайда 
ұзақ мерзімді активтер 
қатардан шығарылған 
кезде жабылуы керек

2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына 
резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

5 Қолдануға келмейтін 
ұзақ мерзімді 
активтердің жинақталған 
амортизациясын есептен 
шығару

2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2710 Материалдық 
емес активтер

Материалдық емес активті тануды тоқтатуға байланысты туатын кірістер не-
месе шығыстар егер мұндайлар болса есептен шығарудан түскен таза түсімдер 
мен активтің баланстық құнының арасындағы айырма ретінде анықталады. 
Олар активті тануды тоқтату сəтінде ағымдағы жылдың қаржы нəтижесінің 
құрамында тануға жатады.

Мемлекеттік мекеме материалдық емес активтердің қатардан шығуын мы-
надай корреспонденциялармен көрсетеді:

 – бұрын бюджеттік қаржыландыру есебінен сатып алынған қатардан 
шығыпқалған жағдайда: 7420 «Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару 
жөніндегі шығыстар» шотының дебеті жəне баланстық құнға – Шоттар 
жоспарының «Материалдық емес активтер» бөлімінің шотының тиісті 
қосалқы шотының кредиті, бірмезгілде 2721 «Материалдық емес активтердің 
жинақталған амортизациясы» қосалқы шотының дебеті жəне осы актив бо-
йынша жиналған амортизация сомасына – Шоттар жоспарының «Материал-
дық емес активтер» бөлімінің шотының тиісті қосалқы шотының кредиті.

Бір мезгілде күрделі салымдарды қаржыландыру қалдықтарының есеп-
тен шығуы жүргізіледі: 5011 «Күрделі салымдарды бюджет есебінен 
қаржыландыру» шоттарының кредиті жəне 6020 «Күрделі салымдар-
ды қаржыландырудан алынатын кірістер» шотының дебеті. Осы активтің 
құнсыздануына есептелген резерв болған кезде құнсызданудан шығынды 
есептен шығару жөнінде жазба жүзеге асырылады: 2722 «Материалдық емес 
активтердің құнсыздануына арналған резерв» қосалқы шотының дебеті жəне 
7440 «Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар» шотының кредиті; 

 – ақылы қызметтер есебінен, сондай-ақ демеушілік жəне қайырымдылық 
көмек ретінде бұрын сатып алынған қатардан шығып қалған жағдайда: 7420 
«Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар» шотының 
дебеті жəне баланстық құнға – Шоттар жоспарының «Материалдық емес ак-
тивтер» бөлімінің шоты тиісті қосалқы шотының кредиті, бір мезгілде 2721 
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«Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы» қосалқы 
шотының дебеті жəне осы актив бойынша жиналған амортизация сомасына –
Шоттар жоспарының «Материалдық емес активтер» бөлімінің шотының тиісті 
қосалқы шотының кредиті. Осы активтің құнсыздануына есептелген резерв 
болғанда құнсызданудан шығынды есептен шығару бойынша жазба жүзеге 
асырылады: 2722 «Материалдық емес активтердің құнсыздануына арналған 
резерв» қосалқы шотының дебеті жəне 7440 «Активтердің құнсыздануынан 
түсетін шығыстар» шотының кредиті.

Активтерді сатудан түсетін сома, егер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
шешімімен осы соманы қолданудың өзге тəртібі белгіленбесе, мемлекеттік ме-
кемелер бюджет кірісіне аударады жəне есепте көрсетеді: 1231 «Сатып алушы-
лар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы 
шотының дебеті жəне 3131 «Активтерді сатудан түсетін кіріс бойынша бюджет 
алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті.

13.4. Материалдық емес активтердің қаржылық есептілікте ашы-
луы

127 «Материалдық емес активтер» жолы бойынша материалдық емес 
активтердің, жинақталған амортизацияны жəне материалдық емес активтердің 
құнсыздануына арналған резервті шегергендегі (128-жол минус 135-жол) 
көрсетіледі.

128 «Материалдық емес активтер» (2710) жолы бойынша 129, 130, 131, 
132, 133, 134-жолдардың сомасы көрсетіледі.

129 «Бағдарламалық қамтамасыз ету» жолы бойынша бағдарламалық 
қамтымның құны көрсетіледі.

130 «Авторлық құқық» жолы бойынша авторлық құқық құны көрсетіледі.
131 «Лицензиялық келісімдер» жолы бойынша лицензиялық келісімдер 

құны көрсетіледі.
132 «Патенттер» жолы бойынша патенттер құны көрсетіледі.
133 «Гудвилл»  жолы бойынша гудвилл сомасы көрсетіледі.
134 «Өзге материалдық емес активтер» жолы бойынша есептің басқа бапта-

рында көрініс таппаған өзге материалдық емес активтердің құны көрсетіледі.
135 «Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы мен 

құнсыздануы» (2720) жолы бойынша 136, 137-жолдардың сомасы көрсетіледі.
136 «Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы» – жолы 

бойынша материалдық емес активтердің жинақталған амортизация сомасы 
көрсетіледі.

137 «Материалдық емес активтердің құнсыздануына арналған резерв» 
жолы бойынша материалдық емес активтердің құнсыздануына арналған ре-
зерв сомасы көрсетіледі.
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138 «Өзге ұзақ мерзімді активтер» (2810) жолы бойынша есептің бұның 
алдындағы баптарында көрсетілмеген өзге  ұзақ мерзімді активтердің құны 
көрсетіледі.

139 «Ұзақ мерзімді активтердің жиыны» жолы бойынша 088, 092, 096, 113, 
116, 121, 127, 138-жолдардың сомасы көрсетіледі. Олар түсіндірме жазбаларда 
кестелердіңдеректерімен сəйкес болуы керек [13.2-кесте].  

13.2-кесте
Материалдық емес активтер (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 

118-жолы)

Көрсеткіштер
Ж
ол

 к
од
ы

Ба
ғд
ар
ла
м
ал
ы
қ 

қа
м
та
м
ас
ы
з е
ту
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лы

қ 
құ
қы

қ
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ы
қ 

ке
лі
сі
м
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р

П
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ен
тт
ер

Гу
дв
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л

Ө
зг
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ер

Ба
рл
ы
ғы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бастапқы құны бойынша есепті 
кезеңнің басындағы сальдо  

010

Бастапқы құны бойынша түсімдер 011
Бастапқы құны бойынша шығулар 012
Бастапқы құны бойынша есепті 
кезеңнің аяғындағы сальдо  

013

Есепті кезеңнің басындағы 
жинақталған амортизация 
сальдосы

020

Есепті кезеңде есептелген 
амортизация

021

Есепті кезеңде есептен 
шығарылған амортизация

022

Есепті кезеңнің аяғына 
жинақталған амортизациядағы 
сальдо

023

Есепті кезеңнің басындағы 
құнсыздануға арналған резерв 
сальдосы

030 х х х х х х

Есепті кезеңде құнсыздануға 
есептелген резерв

031 х х х х х х

Есепті кезеңде есептен 
шығарылған құнсыздануға 
арналған резерв

032 х х х х х х
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13.2-кестенің жалғасы
Есепті кезеңнің аяғындағы 
құнсыздануға арналған резерв 
сальдосы

033 х х х х х х

Баланстық құны бойынша есепті 
кезеңнің басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есепті 
кезеңнің аяғындағы сальдо

041

13.5. Материалдық емес активтердің құжаттық рəсімделуі

Материалдық емес активтер нысанын қабылдау-тапсыруды ресімдеу 
үшін Нысандар альбомының МЕА-1 нысанды материалдық емес активтерді 
қабылдау-тапсыру актісі қолданылады.  

Актіде материалдық емес активтер түрінің дəл атауы, оның мемлекеттік ме-
кемеге тапсырылу күні, нысандардың  сипаттамасы,  оның бастапқы құны, тозу 
нормасы жəне басқа қажетті деректер көрсетіледі.

Материалдық емес нысандардың қабылдануын ресімдеу кезінде акт 
материалдық емес əрбір нысандарға бір данада жасалады. Бірнеше бір үлгідегі 
материалдық емес нысандардың қабылдануын ресімдейтін жалпы акт жасауға 
рұқсат беріледі. Акт ресімделген соң материалдық емес активтердің нысанда-
рын немесе оны пайдалану тəртібін сипаттайтын қосымша құжаттармен бірге 
немесе мемлекеттік мекеменің осы нысанға мүліктік құқықтарын растайтын 
басқа құжаттармен бірге бухгалтерлік қызметке тапсырылады, оған бас бухгал-
тер немесе ол уəкілеттік берген тұлға қол қояды жəне мемлекеттік мекеменің 
басшысы қол қояды. 

Материалдық емес активтерді бір мемлекеттік мекемеден екіншісіне беру 
кезінде акт беруші жəне қабылдаушы тараптар үшін екі данада жасалады. 

Материалдық емес активтер қозғалысының талдама есебі мемлекеттік 
мекемеге түскен барлық материалдық емес активтерді есепке алу үшін 
қолданылатын Нысандар альбомының МЕА-6 нысанды материалдық емес 
активтерді есепке алу түгендеу карточкасында жүргізіледі. Түгендеу карточка-
сын бухгалтерлік қызмет материалдық емес активтердің əр объектісіне ашады. 
Түгендеу карточкасында материалдық емес активтің толық атауы, қабылдау 
күні, тіркеу нөмірі, бастапқы құны, амортизация нормасы, құнсыздану сомасы 
жəне есептен шығу себебі көрсетіледі. 

Нысан мемлекеттік мекеменің материалдық емес активтер нысандарын  алу 
фактісін растайтын құжат «Материалдық емес активтерді қабылдау-тапсыру 
актісі», техникалық жəне басқа құжаттама негізінде бір данада толтырылады.

Нысандар альбомының МЕА-6 нысанды түгендеу карточкалары Нысан-
дар альбомының НҚ-10 нысанды мемлекеттік мекемелерде ұзақ мерзімді 
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активтерді есепке алу жөніндегі түгендеу карточкаларының тізімдемесінде 
тіркеледі. Тізімдеме бір данада жүргізіледі. Ондағы жазбалар карточкаларды 
ашу жылын көрсете отырып ұзақ мерзімді активтердің топтары бөлінісінде 
жүргізіледі.

Əрбір топ үшін тиісті беттер саны беріледі. Нөмірлеу 1-нөмірден бастап 
əрбір топ бойынша жүргізіледі. Орталықтандырылған бухгалтерияларда əрбір 
қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекеме бойынша осы тəртіппен жүргізіледі. 
Ұзақ мерзімді активтер шығып қалған жəне ауыстырған кезде тізімдеменің 
«Ескерту» бағанында мемориалды ордердің күні (күні, айы, жылы)жəне нөмірі 
көрсетіледі. 

Түгендеу карточкалары бухгалтерлік қызмет картотекаларында сақталады, 
онда олар өз ішінде материалдық жауапты тұлғалар бойынша бөле отырып 
тиісті қосалқы шоттар мен топтар бойынша, ал орталықтандырылған бухгал-
терияларда – қосымша қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелер бойынша 
да орналастырылады. 

«Материалдық емес активтерді қабылдау-тапсыру актісі» материалдық 
емес активтерді басқа мемлекеттік мекемеге тапсыру кезінде есептен шығуы 
туралы белгі жасауға негіз болып  табылады. 

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 106-113.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелер-
де бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрінің  2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 
139-149 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 122-132с.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары
1. Материалдық емес активтер ұғымына сипаттама беріңіз.
2. Материалдық емес активтер бухгалтерлік есепте қалай жүргізіледі?
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3. Материалдық емес активтердің жіктелуі.
4. Материалдық емес активтердің бағалануы.
5. Іс жүзіндегі шығындар бойынша есепке алу моделін қалай түсінесіз?
6. Қайта бағаланған құн бойынша есепке алу моделіне сипаттама беріңіз.
7. Материалдық емес активтердің амортизациясының түрлерін жіктеңіздер.
8. Материалдық емес активтердің амортизациясына шоттар байланысын 

құрыңыз.
9. Материалдық емес активтердің құжаттық рəсімделуі.
10. Материалдық емес активтер қозғалысының талдама есебі қалай 

жүргізіледі?

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп

Мекеме ішкі құжат айналымына арналған лицензиясы бар компьютерлік 
бағдарлама сатып алды. Компьютерлік бағдарлама құны – 120 000 теңге. 
Бағдарлама жаңа технологиялар жəне жаһандану негізінде жаңарып отырады. 
Жабдықтаушылар мекемеге компьютерлік бағдарлама сатып алу бойынша 5% 
көлемінде жеңілдік көрсетті. Мекеме бір уақытта техникалық қызмет көрсетуге 
1 жылға келісім шартқа отырды. Бағдарламаны орнату қызметі 30 000 теңгені 
құрады. Осы бағдарлама бойынша мамандарды оқыту жəне қайта даярлау – 
10 000 теңге. 

Тапсырма:
Мекеме балансына бағдарламалық қорды кіріске алып, шоттар корреспон-

денциясын көрсетіңіз.
Жауабы:
Бағдарламаның өзіндік құны:
сатып алу құны– 120 000 теңге
5% жеңілдік – (6000)     
орнату қызметі– 30 000 теңге.
жиыны = 144 000 теңге (120000- 6000+30000).
2. Дебет 1082, 1092 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға 

арналған жоспарлы тағайындаулар» – 154 000 теңге.
Кредит 5011 – «Күрделі салымдарды бюджет есебінен қаржыландыру» – 

154 000 теңге.
3. Дебет 2700 «Материалдық емес активтер» – 144 000 теңге.
    Дебет 7460 «Өзге шығыстар» – 10 000 теңге.
 Кредит 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек» – 154 000 теңге.
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4. Дебет 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» – 154 000 теңге.

    Кредит 1082, 1092 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар» – 154 000 теңге.

2-есеп

Компьютерлік бағдарлама құны – 150 000 теңге. Бағдарлама жаңа техно-
логиялар жəне жаһандану негізінде жаңарып отырады. Жабдықтаушылар ме-
кемеге акция бойынша құнынан пайдалануға 4% көлемінде жеңілдік жəне 1 
жылға техникалық пайдалануға 5% көлемінде жеңілдік көрсетілді. Мекеме 
бір уақытта техникалық қызмет көрсетуге 1 жылға келісімшартқа отырды. 
Бағдарламаны орнату қызметі 50 000 теңгені құрады. Осы бағдарлама бойын-
ша мамандарды оқыту жəне қайта даярлау – 15 000 теңге.

Тапсырма:
Мекеме балансына бағдарламалық қорды кіріске алып, шоттар корреспон-

денциясын көрсетіңіз.

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Материалдық емес активтер дегеніміз не?
А) Шығарылған өнімдердің санына байланысты активтердің күтілетін пай-
даланулары;
В) Ұзақ уақыт пайдаланатын, физиалық формасы жоқ, өндіріс немесе сату 
үдерісінде пайдаланатын ақшасыз активтер;
С) Кəсіпорынды құру кезіндегі құрылтайшылардың (меншік иелерінің) 
кəсіпорынға салған салымдарының ақшалай түрде бағаланған салымы;
Д) Активтердің физикалық тозуы;
Е) Техникалық жəне моральдық тозулар.

2. Материалдық емес активтерді пайдаланудың эффективтілігі 
жоғарылайды:

А) Егер кəсіпорынның рентабельділігі жоғарыласа;
В) Егер кəсіпорынның рентабельділігі төмендесе;
С) Өнімді өндіру көлемін ұлғайтқанде төмендейді; 
Д) Өнімді өндіру көлемін ұлғайтқанда жоғарылайды;
Е) Егер кəсіпорынның рентабельділігі жоғарыламайды.

3. Материалдық емес активтердің жинақтау есебі ҚСХҚЕС бойынша 
шоттардың жұмыс жоспарының ... бөлімшесіндегі шоттарда есептеледі:

A) 2710;
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В) 2800;
С) 2900;
Д) 3000;
Е) 3100.

4. Материалдық емес актив бастапқыда қандай құны бойынша 
өлшенеді?

А) Нақты құны;
В) Сату құны;
С) Жою құны;
Д) Нарықтық құны;
Е) Əділ құны.

5. Материалдық емес активтерді сатып алу кезінде жасалатын шоттар 
байланысы:

А) Дт 2710 «Материалдық емес активтер»
     Кт 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді   
кредиторлық берешек»;
В) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
С) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне  мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек            
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
Д) Дт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
     Кт 1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
Е)  Дт 3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
      Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ.

6. Материалдық емес актив басқапқы танудан кейін қандай модельдерді 
қолдана отырып есепке алынады: 

А) Іс жүзіндегі шығындар бойынша жəне  қайта бағаланған құн бойынша 
есепке алу моделі;
В) Əділ құн жəне нарықтық есепке алу моделі;
С) Жою жəне сату құндары бойынша есепке алу моделі;
Д) Нарықтық жəне сату құндары бойынша есепке алу моделі;
Е) Жою жəне нарықтық есепке алу моделі.
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7. Қатардан шығарылған ұзақ мерзімді активтердің жинақталған 
амортизациясын есептен шығару бойынша жасалатын шоттар байланы-
сы:

А) Дт 2721 Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы
     Кт 2710 Материалдық емес активтер;
В) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
С) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне  мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
Д) Дт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
     Кт 1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
Е) Дт 3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ.

8. Материалдық емес активтер нысанын қабылдау-тапсыруды ресімдеу 
үшін Нысандар альбомының қай нысаны қолданылады?

А) НОС-6 нысанды материалдық емес активтерді қабылдау-тапсыру актісі;
В) НОС-1 нысанды материалдық емес активтерді қабылдау-тапсыру актісі;
С) НОС-13 нысанды материалдық емес активтерді қабылдау-тапсыру актісі;
Д) НОС-3 нысанды материалдық емес активтерді қабылдау-тапсыру актісі;
Е) НОС-2 нысанды материалдық емес активтерді қабылдау-тапсыру актісі.

9. Қолдануға келмейтін ұзақ мерзімді активтердің жинақталған амор-
тизациясын есептен шығару бойынша жасалатын шоттар байланысы:

А) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне  мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
В) Дт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
     Кт 1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
С) Дт 2721 Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы
     Кт 2710 Материалдық емес активтер;
Д) Дт 3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
      Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
Е) Дт 2710 Материалдық емес активтер
     Кт 6330  Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер.
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10. «Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы мен 
құнсыздануы» сипатталатын шот:

А) 2720;
В) 2420;
С) 1420;
Д) 1010;
Е) 1040.
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14-ТАҚЫРЫП 

ЖАЛДАУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
14.1 Жалдауды есепке алудың тəртібі 
14.2 Жалдау бойынша  бағалануы жəне есебі

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Ең аз жалдау төлемдері, жалға алушы үшін, жалға беруші үшін, жалдау, 

жалдау мерзімі, қаржылық жалдау.

14.1. Жалдауды есепке алудың тəртібі

Жалдау төмендегідей жіктеледі:
 – егер ол жалдау мерзімі аяқталғаннан кейін меншік құқығының ауысуына 

қарамастан, активті иеленуге байланысты барлық тəуекелдер мен пайдаларды 
дерлік беруді білдіретін болса;

 – егер ол активті иеленуге байланысты барлық тəуекелдер мен пайдаларды 
дерлік беруді білдірсе, операциялық жалдау.

Жалдауды қаржылық немесе операциялық ретінде жіктеу көп жағдайда 
операцияның мазмұнына, шарттың талаптарына байланысты болады жəне 
жалдаудың басталған күніне жүргізіледі [14.1-сызба].

Жалдау шартының басталуы – жалдау туралы шартты жасау немесе 
тараптардың негізгі жалдау шарттарына қатысты міндеттемелер қабылдауы-
ның неғұрлым ерте күні.

Жеке немесе жиынтықта əдетте жалдауды қаржылық ретінде жіктеуге 
алып келетін жағдайларға мыналар жатқызылады:

 – жалдау шарты жалдау мерзімінің соңында активті иелену құқығын  жалға 
алушыға беруді көздейді;

 – жалға алушының жалдау мерзімінің басында осы құқықты іске асыру 
күні  əділ құннан айтарлықтай төмен бағаға осы активті сатып алуға құқығы 
бар, ал жалдауды қабылдаған күні бұл құқықтың жүзеге асырылатыны туралы 
негізделген сенім бар;

 – жалдау мерзімі меншік құқығын беру болмаған кезде де, активтің 
экономикалық қызмет мерзімін елеулі бөлігіне қолданылады;

 – жалдау қарым-қатынастарының басталу күніне келтірілген ең төменгі 
жалдау төлемдерінің келтірілген құны жалдау мəні болып табылатын активтің 
əділ құнына іс жүзінде тең;



297

 – жалға берілген активтердің маманданған сипаты бар, оларды жалдаушы 
ғана елеулі өзгертусіз пайдалана алады.

14.1-сызба
Жалға алу/беру есебі

 

  /  

  /  

 

  /   

  /   

  
   

  
   

Мемлекеттік мекеменің жалдау бойынша операцияларды есепке алуы үшін 
мынадай шоттар алынған:

1270 «Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек»;
2220 «Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек»;
3260 «Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек»;
4120 «Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек».
Қаржылық жалдауды есепке алу кезінде жалға алушылар жалдау мерзімінің 

басында өздерінің қаржылық ахуал туралы есептілігінде:
 – активтер ретінде – қаржылық жалдау шеңберінде сатып алынған 

активтерді;
 – міндеттемелер ретінде – жалдауға байланысты міндеттемелерді таниды. 
Жалға алушы осы операцияны мынадай корреспонденциямен көрсетеді: 

«Негізгі құралдар», «Инвестициялық жылжымайтын мүлік», «Биологиялық ак-
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тивтер» немесе «Материалдық емес активтер» шоттарының дебеті, 4120 «Жал 
бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» шотының кредиті [14.1-сызба].

14.1-сызба
Жал бойынша шоттар байланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Қаржылық жалға мүлікті 

алу
2310-2380 Негізгі 
құралдар
2710 Материалдық 
емес активтер

4120 Жал бойынша ұзақ 
мерзімді кредиторлық 
берешек

2 Ұзақ мерзімді жал 
міндеттемесінің 
ағымдық бөліміне бір 
уақытта екінші жазу 
беріледі

4120 Жал бойынша 
ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешек

3260 Жал бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3 Қаржылық жал бойынша 
сыйақы есептелді

7130  Жал бойынша 
шығыстар

3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

4 Қаржылық жал бойынша 
міндеттеме өтелді

3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1081 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

Мемлекеттік мекеме тану сəтінде, сондай-ақ есепті жылдың аяғында жал-
дау бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігін бөліп 
береді: 4120 «Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» шотының 
дебеті жəне 3260 «Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
шотының кредиті.

14.2. Жалдау бойынша  бағалануы жəне есебі

Қаржылық жалдауға байланысты жалдаушы жүзеге асырған қызметке 
тікелей жатқызылатын ретінде анықталған шығындар актив ретінде танылған 
сомаға қосылады.  

Активтер мен міндеттемелер бастапқы жалдау күніне анықталған соманың 
ішіндегі ең төмен сомада танылады: жалға берілген мүліктің əділ құны; жəне 
ең төменгі жалдау төлемдерінің дисконтталған құны.

Активті жалға алушы амортизациялайды. Жалға алынатын активтің амор-
тизацияланатын құны өзінің жеке амортизацияланатын активтері үшін жалға 
алушы қабылдайтын амортизация саясатына сəйкес қолдануды күтетін мерзім 
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бойы əр есеп кезеңіне бөлінеді: 7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортиза-
циясы бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне жиналған амортизацияны 
көрсету бойынша тиісті қосалқы шоттың кредиті.

Жалдау бойынша сыйақы есептеуді мемлекетік мекеме 7310 «Сыйақылар 
бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 3250 «Төленуге тиісті қысқа 
мерзімді сыйақылар» шотының кредиті бойынша көрсетеді [14.2-сызба].

14.2-сызба
Жалдау бойынша сыйақы есептеу шоттар байланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Қаржылық жал, қысқа 

мерзімді алынған қарыздар 
бойынша сыйақылар 
есептеу

7310 Сыйақылар 
бойынша шығыстар

3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

2 Сыйақыларды төлеу 3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы 
қызметтер ҚБШ

Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақыларды өтеу 3250 «Төленуге 
тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» шотының дебеті жəне «Ақша қаражаты 
жəне олардың баламалары» шоты қосалқы шоттарының кредиті бойынша 
көрсетіледі.

Мемлекеттік мекеме жалданатын активтердің баланстық құнын 
«Активтердің құнсыздануы» бөлімінің ережелеріне сəйкес құнсыздану 
тұрғысынан мерзімді қайта қарастыруы тиіс.

Жалға беруші жалдау мерзімінің басында  баланста  қаржылық жалдау 
шеңберінде алынатын жалдау төлемдеріне тең дебиторлық берешекті таниды.

Активті жалдауға беру мынадай жазбамен көрсетіледі: 2220 «Жал бойынша 
ұзақ мерзімді дебиторлық берешек» шотының  дебеті жəне қаржылық жалдауға 
берілген активтің тиісті қосалқы шотының кредиті. 

Жалдау бойынша сыйақы есептеу 1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді 
сыйақылар» шотының дебеті жəне 6210 «Сыйақылар бойынша кірістер» 
шотының кредиті бойынша көрсетіледі. Жалдаудан сыйақылар бойынша 
кірістер бюджет кірістері болып табылады (активтерді басқарудан түсетін 
кірістерді бюджетке аудару тəртібі «Дебиторлық жəне кредиторлық берешек-
тер» бөлімінде қарастырылған).

Есепті кезеңнің аяғында мемлекеттік мекеме жалдау бойынша ұзақ мерзімді 
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берешектің ағымдағы бөлігін мынадай жазбамен көрсетеді: 1270 «Жал бо-
йынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шотының дебеті жəне 2220 «Жал 
бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек» шотының кредиті.

Операциялық жалдауды есепке алу кезінде жалға алушы операциялық жал-
дау кезінде жалдау төлемдерін (жүйелі шығыс төлемге байланысты емес) өзге 
жүйелі негіз қолданушының пайда алудың уақытша кестесінің артық көрсетуін 
қамтамасыз еткен жағдайдан басқа жағдайларда жалдау мерзімі ішінде тура 
сызықты негізде бөлінген шығыстар ретінде көрсетеді.

Жалдау төлемдері (жалдау бойынша шығыстар) 7130 «Жал бойын-
ша шығыстар» шотының дебеті жəне 3260 «Жал бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» шотының кредиті бойынша көрсетіледі [14.3-кесте].

14.3-кесте 
Жалдау төлемдері бойынша шоттарбайланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Операциялық жал бойынша 

төлемдерді есепте көрсету
7130 Жал бойынша 
шығыстар

3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2 Жал төлемін өтеу 3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

Жалға алушы енгізген алдын ала төлеу сомасы «Өзге активтер мен 
міндеттемелер» бөліміне сəйкес ескеріледі.

Операциялық жалдауға алынған активтерді жалға алушы 01 «Жалға 
алынған активтер» баланстан тыс шотында ескереді.

Жалға берушілер баланста осындай активтердің сипатына қарай 
операциялық жалдау шартындағы активтерді ұсынады.

Келіссөздер жүргізу кезінде жалға беруші тартқан алғашқы тікелей 
шығындар жəне операциялық жалдау бойынша жалдау шартын ұйымдастыру 
жалдау активінің баланстық құнына қосылады жəне жалдау мерзімі бойы жал-
дау кірісі сияқты негізде шығыс ретінде танылуы тиіс.

Операциялық жалдан жалдау кірісі (сақтандыру жəне қызмет көрсету 
сияқты ұсынылған қызметтер үшін түсімдерді қоспағанда) өзге жүйелі негіз 
жалдауға алынған активтен  пайданың азаю уақытша кестесін артық ұсынуды 
қамтамасыз еткен жағдайларды қоспағанда, кірістер құрамында жалдау мерзімі 
бойы тура сызықты негізде танылады. 

Операциялық жалдаудан түсетін кіріс былайша көрсетіледі: 1270 «Жал 
бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шотының дебеті жəне 6220 
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«Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер» шотының кредиті [14.4-сыз-
ба].

14.4-сызба
Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек шоттар байланысы
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Жалға беруден түсетін

кірістерді есепке алу
1270 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6220 Активтерді 
басқарудан алынатын 
өзгеде кірістер

2 Бюджетке тиесілі 
кірістер сомасына бір 
уақытта екінші жазу 
беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3 Қаржылық жал, қысқа 
мерзімді алынған 
қарыздар бойынша 
сыйақылар есептеу

7310 Сыйақылар 
бойынша шығыстар

3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

4 Операциялық жал 
бойынша төлемдерді 
есепте көрсету

7130 Жал бойынша 
шығыстар

3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

Жалдаудан сыйақылар бойынша кірістер бюджеттің кірістері болып та-
былады (активтерді басқарудан түсетін кірістерді аудару «Дебиторлық жəне 
кредиторлық берешектер» бөлімінде қарастырылған).

Шығындар, оның ішінде жалдау кірісін алу кезінде тартқан шығындар 
шығыстар құрамында танылады, бұл кезде мынадай тізбек жүзеге асырыла-
ды: 7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар» 
шотының дебеті жəне 2391 «Негізгі құралдардың жинақталған амортизация-
сы» қосалқы шотының кредиті.

Жалдауды құжаттамалық ресімдеу жалға беруші мен жалға алушы арасын-
да жасалған жалдау шартын жасаудан басталады. 

Жалға берілген активтерді талдамалы есепке алуды жалға берушілер 
бойынша активтердің əр объектісі бойынша (жалға берушінің түгендеу 
нөмірлерібойынша) Нысандар альбомының 296-а нысанды карточкаларында 
жүргізіледі. «Операцияның мазмұны» бағанында жалдау шартының нөмірі 
мен күнін, жалға берушінің атауын көрсету қажет.
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Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Жал ұғымына сипаттама беріңіз.
2. Жалдың жіктелуі жайлы айтыңыздар.
3. Жалдау шарты қалай құрылады?
4. Мемлекеттік мекеменің жалдау бойынша операцияларды есепке алу 

үшін арналған шоттарды сипаттаңыздар.
5. Қаржылық жалдау ұғымына анықтама беріңіздер.
6. Жалдау операциясы бойынша құжаттық рəсімделуі.
7. Жалдау есебін ұйымдастырудың тəртібін атаңыздар.
8. Жал есебі бойынша шоттар байланысын құрыңыз.
9. Жалдау бойынша  бағалануы жəне есебі.
10. Жалдауды құжаттамалық ресімдеу қалай жүргізіледі?

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп

Мекеме ғимаратты операциялық жалға берді. Келісімшартқа сəйкес ай 
сайынғы жал төлемі 128 000 теңгені құрады. Ғимараттың баланстық құны 
12 256,0 мың теңге, жинақ амортизациясы 8 444,0 мың теңге. Ғимараттың 
амортизациялау нормасы 7%. 

Тапсырма:
Ғимараттың операциялық жал есебі бойынша жалға алушы жəне жалға 

беруші есебінде қандай көрніс табады?
Жауабы:
Жалға берушінің операциялық жал есебінде (ай сайын):
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Дт 1270 «Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» 128 000 теңге
Кт 6220 «Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер» 128 000 теңге
2. Алынған кіріс бойынша бюджет алдындағы міндеттеме аударымы:
Дт 7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» 128 000 теңге
Кт 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек» 128 000 теңге
3. Жал төлемінің келіп түсуі:
Дт 1081 – «Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 

қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары»
Кт 1270 «Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек»
4. Активтің жалдық амортизациясының аударымы
Дт 7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар» 

– 71 493 теңге
Кт 2391 «Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы» – 71493 теңге
5. Жалға алушының операциялық жал есебінде:
Дт 7130 «Жал бойынша шығыстар»
Кт 3260 «Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек».

2-есеп

Мекеме ғимаратты операциялық жалға берді. Келісімшартқа сəйкес ай 
сайынғы жал төлемі 135 000 теңгені құрады. Ғимараттың баланстық құны 
13 556,0 мың теңге, жинақ амортизациясы 7 444,0 мың теңге. Ғимараттың 
амортизациялау нормасы 8%. 

Тапсырма:
Ғимараттың операциялық жал есебі бойынша жалға алушы жəне жалға 

беруші есебінде қандай көрініс табады?

3-есеп
Мекеме 6 жылдық мерзімге қаржылық жалға жабдықтар алды. Жал басын-

да  жабдықтардың əділ құны 59 600 мың теңге болды. Жыл сайынғы жал төлемі 
12 000 мың теңгені құрап, жылдық пайыздық ставкасы 15% болып, олардың 
төлемі жыл аяғына белгіленді. Бұл жағдайда қаржылық жалдың екінші жы-
лында пайыздық шығындар қаншаға тең болады?

а) 8940 мың теңге
б) 5230 мың теңге
в) 5 680 мың теңге
г) 8481 мың теңге
Жауабы: 
Жал төлемдер тізбегі:
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жылдар

Жал 
құралының 
қалдық 
соммасы, 
мың теңге

Жыл 
сайынғы 

жал 
төлемдер, 
мың теңге

Оның ішінде 
пайыздық 

төлемдер 15%, 
мың теңге

Оның ішінде 
негізгі 
төлемде,
мың теңге

1 2=(2-5) 3 4=(2*4/100%) 5(3-4)
1 59600 12000 8940 3060
2 56540 12000 8481 3519
3 53021 12000 ......... ..........
3 ......... 12000 ..........       .........
т.б... ......... 12000 .......... ...........

Жалдың бірінші жылы пайыздық шығындар 8940 мың.тенге 
(59600*15%/100%) құрайды, ал негізгі жал төлемі – 3060  мың.тенге (12000-
8940). Жалдың екінші жылы жабдықтардың қалдық құны 56 540 мың. тенге 
(59600-3060) болып; екінші жылдық пайыздық стака шығындары 8481 мың.
тенге (56540*15%/100%) болады.

4-есеп

Мекеме 6 жылдық мерзімге қаржылық жалғы жабдықтар алды. Жал ба-
сында  жабдықтардың əділ құны 86400 мың. теңге болды. Жыл сайынғы жал 
төлемі  15 000 мың теңгені құрап, жылдық пайыздық мөлшерлемесі 14% бо-
лып, олардың төлемі жыл аяғына белгіленді. Бұл жағдайда қаржылық жалдың 
үшінші жылында пайыздық шығындар қаншаға тең болады?

а) 12096 мың. теңге
б) 11689 мың. теңге
в) 11226 мың. теңге
г) 9881 мың. теңге

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Жалдау мерзімі дегеніміз не?
А) Жалға беруші активті жалдауға келіскен кезең;
В) Жалға алушы активті жалдауға келіскен кезең;
С) Жалға алушы активті жоюға келіскен кезең;
Д) Жалға алушы активті сатуға келіскен кезең;
Е) Жалға алушы пассивті жоюға келіскен кезең.
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2. Жалдауды көп жағдайда операцияның мазмұнына, шарттың талап-
тарына байланысты жəне жалдаудың басталған күніне қарай жіктеу:  

А) Қаржылық немесе жай;
В) Қаржылық немесе операциялық;
С) Жай немесе операциялық;
Д) Стратегиялық немесе операциялық;
Е) Қаржылық немесе стратегиялық.

3. ҚСХҚЕС бойынша жалдың қанша түрі бар:
А) 2; 
В) 5;
С) 3;
Д) 7;
Е) 4.

4. Жалгер – бұл:
А) Жалдау шарты бойынша мүлікті жалға алатын заңды немесе жеке тұлға;
В) Аудиторлық фирма қызметкерлері компаниясының қаржы шаруашылық 
қызметінің жай-күйін ескеретін тұлға;
С) Қор жəне тауар биржаларында, бағалы қағаздарды сатушы мен сатып 
алушылардың арасында мəліме жасау кезінде арада жүретін делдал;
Д) Бағалы қағаздар рыногында ұйымдастырылған баға белгіленуді 
ұсынатын қатысушы; 
Е) Диллер мен брокерлер.

5. Жерді жалға алған кезде жерді пайдалану құқығының қай түріне 
жатқызамыз? 

А) Пайдалану құқығы;
В) Жекеменшік құқығы;
С) Жалға алу;
Д) Күрделі меншік;
Е) Жай меншік.

6. Қаржылық жалға мүлікті алу бойынша шоттар байланысын 
құрыңыз:

А) Дт 7130  Жал бойынша шығыстар
     Кт 3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар;
В) Дт 4120 Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
     Кт 3260 Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек;
С) Дт 2310 Негізгі құралдар
     Кт 4120 Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек;
Д) Дт 3260 Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
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     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
Е) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек  
     Кт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар.

7. Қаржылық жалға алынған негізгі құралдар шоттарда көрсетіледі 
жəне бухгалтерлік баланс валютасына...

А) Тараптарға өтеледі;
В) Енгізілмейді;
С) Операцияға байланысты;
Д) Енгізіледі;
Е) Тараптардан алынады.

8. Активтер мен міндеттемелер бастапқы жалдау күніне анықталған 
соманың ішіндегі ең төмен сомада танылады:

А) Жалға берілген мүліктің əділ құны жəне ең төменгі жалдау төлемдерінің 
дисконтталған құны;
В) Жалға берілген мүліктің жою құны жəне ең төменгі жалдау төлемдерінің 
дисконтталған құны;
С) Жалға берілген мүліктің сату құны жəне ең төменгі жалдау төлемдерінің 
дисконтталған құны;
Д) Жалға берілген мүліктің нарықтық құны жəне ең төменгі жалдау 
төлемдерінің дисконтталған құны;
Е) Жалға берілген мүліктің баланстық құны жəне ең төменгі жалдау 
төлемдерінің дисконтталған құны.

9. «Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» жолы бойын-
ша қысқа мерзімді жал төлемдері сомасы қай шотта көрініс табады:

А) 3260;
В) 2610;
С) 2620;
Д) 2630;
Е) 2520.

10. Қаржылық жал бойынша міндеттеме өтелді:
А) Дт 3260 Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
В) Дт 2310 Негізгі құралдар
     Кт 4120 Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек;
С) Дт 4120 Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
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     Кт 3260 Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек;
Д) Дт 7130  Жал бойынша шығыстар
     Кт 3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар;
Е) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек  
     Кт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар.
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15-ТАҚЫРЫП 

ӨЗГЕ АКТИВТЕР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ 
ТƏРТІБІ

Жоспар
15.1 Мемлекеттік мекеменің өзге активтер мен  міндеттемелерді есепке  
алуын ұйымдастыру 
15.2 Мемлекеттік мекеменің өзге активтер мен  міндеттемелердің есебі

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Есептеу əдісі, шартты міндеттеме, шартты актив.

15.1. Мемлекеттік мекеменің өзге активтер мен  міндеттемелерді 
есепке  алуын ұйымдастыру

Болашақ кезеңдердің шығыстарына мынадай шығындар жатады: маусым-
ды салаларда өндіріске дайындық жұмыстары бойынша; жаңа өндірістерді, 
цехтарды, агрегаттарды жəне кəсіпорындарды игеру бойынша (іске қосу 
шығыстары), жерлерді қалпына келтіру бойынша; өндірісті ұйымдастырғанда 
немесе кеңейткенде жұмысшыларды жаппай біржолғы жинау бойынша; 
ғылыми əдебиетке, газеттерге, журналдарға жылдық жазылу сомасы; келесі 
есеп кезеңі үшін төленген жалдау төлемі (аванспен); алдын ала төленіп қойған 
сақтандыру төлемдерінің сомасы жəне басқа шығыстар. Есептеу қағидатына 
сəйкес кірістер есепке алу жазбаларында көрсетіледі жəне кірістерді алуға бай-
ланысты ақша қаражатының немесе өзге активтердің түсу шамасына қарамай, 
олар жататын сол кезеңдердің есептілігіне қосылады.

Мемлекеттік  мекеменің  өзге  активтер  мен  міндеттемелерді есепке алуы 
үшін мынадай шоттар арналған: 

1410 «Берілген қысқа мерзiмдi аванстар»;
1420 «Алдағы кезеңдердің шығыстары»;
1430 «Өзге қысқа мерзiмдi активтер»;
«Өзге ұзақ мерзiмдi активтер»;
3410 «Алынған қысқа мерзiмдi аванстар»;
3420 «Өзге қысқа мерзiмдi міндеттемелері»;
4310 «Алдағы кезеңдердің кірістері»;
4320 «Өзге ұзақ мерзiмдi міндеттемелері». 
Аванстық төлем ретінде өнім берушілермен жəне мердігерлермен, сатып 

алушылармен жəне тапсырыс берушілермен есеп айырысуларды есепке алу 
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жеке əрбір мəміле бойынша емес (тауарларды түсіру, жіберу немесе қызметтер 
көрсету), тараптармен келісілген мерзімде жəне мөлшерде мерзімді аудару жо-
лымен жүзеге асырылады. Осы шотта мемлекеттік тапсырысты орындағаны 
үшін орындаушыларға екінші деңгейдегі банктердегі жəне Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрлігінің Қазынашылық органдарындағы орындаушының 
шотына тапсырыс берушінің бюджеттік шотынан қаражаттарды аудару жолы-
мен жүзеге асырылатын аванстар ескеріледі.

Өнім беруші мен сатып алушы, мердігер мен тапсырыс беруші ай сайынғы 
негізде  іс жүзінде алынған тауарлардың, орындалған жұмыстардың немесе 
көрсетілген қызметтердің негізінде өз есептерінің жағдайын нақтылайды жəне 
шартта немесе келісімде келісілген тəртіппен қайта есептеу мен тиісті төлемді 
жүргізеді [15.1-сызба].

15.1-сызба
Өзге активтер мен міндеттемелер есебі

 

    

    

   

   

15.2. Мемлекеттік мекеменің өзге активтер мен  міндеттемелер  
есебі

1410 «Берілген қысқа мерзімді аванстар» шотының дебеті бойынша Шот-
тар жоспарының «Ақша қаражаты жəне олардың баламалары» бөлімі шоттары-
ның кредитімен корреспонденцияда берілген аванстардың сомасы көрсетіледі. 

1410 «Берілген қысқа мерзімді аванстар» шотының кредиті бойынша 
3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» шотының дебетімен корреспонденциялауда берілген аванстар сомасы 
көрсетіледі [15.1-кесте].
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15.1-кесте
Берілген қысқа мерзімді аванстар шоттары есебі

№ Операцияның мазмұны Дт Кт

1 Материалдық 
құндылықтар, жабдықтар, 
құрылыс материалдар 
жəне көрсеткен 
қызметтері үшін 
жеткізушілерге алдын ала 
ақша аудару 

1410 Берілген қысқа 
мерзімді аванстар

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

2 Берілген қысқа мерзімді  
аванстарға кредиторлық 
берешекті азайту 

3210 
Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек

1410 Берілген қысқа 
мерзімді аванстар

Есепті кезеңнің аяғына валюталарды айырбастаудың бағамы өзгерген кез-
де, шетел валютасында берілген аванстар бойынша бағамдық айырма сомасы-
на мынадай тізбектер жүзеге асырылады:

 – оң бағамдық айырмада: 1410 «Берілген қысқа мерзімді аванстар» шоты-
ның дебеті жəне 6340 «Бағамдық айырмадан түсетін кірістер» шотының 
кредиті;

 – теріс бағамдық айырмада: 7430 «Бағамдық айырма бойынша шығыстар» 
шотының  дебеті  жəне  1410  «Берілген қысқа мерзімді аванстар» шотының 
кредиті.

Ақылы қызметтерден аванстардың түсімі 1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ» 
шотының дебеті жəне 3410 «Алынған қысқа мерзiмдi аванстар» шотының 
кредиті бойынша көрсетіледі.

Бұрын алынған авансты есепке алу 3410 «Алынған қысқа мерзімді аванс-
тар» шотының дебеті жəне 1230 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің 
қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» шоттарының қосалқы шоттарының 
кредиті бойынша көрсетіледі [15.2-кесте].

Бұрын берілген аванстың пайдаланылмаған сомасын қайтару Шоттар 
жоспарының «Ақша қаражаты жəне олардың баламалары» шотының тиісті 
қосалқы шотының дебеті жəне 1410 «Берілген қысқа мерзімді аванстар» 
шоттарының кредиті бойынша көрсетіледі.
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15.2-кесте 
Алынған қысқа мерзімді аванстаршоттары есебі

№ Операцияның мазмұны Дт Кт
1 Көрсетілетін қызмет жəне 

орындалатын жұмыс үшін 
аванстардың түсуі

1042 Ақылы 
қызметтер ҚБШ

3410 Алынған қысқа 
мерзімді аванстар

2 Алдын ала алынған аванс 
есебінен берешекті жабу

3410 Алынған қысқа 
мерзімді аванстар

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

3 Аванс сомасының 
пайдаланылмағанын 
қайтару 

3410 Алынған қысқа 
мерзімді аванстар

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

Болашақ кезеңдердің шығыстары туындаған кезде (мысалы, мерзімді бас-
паға жылдық жазылуға төлем, аванспен төленген жалдау төлемі) бухгалтерлік  
есепте  мынадай  тізбекпен  беріледі: 1420 «Алдағы кезеңдердің шығыстары» 
шотының дебеті жəне 1081 «Жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» қосалқы 
шотының кредиті.

Ағымдағы кезеңге (ай, тоқсан) жататын төлемдердің сомасы 1420 «Алдағы 
кезеңдердің шығыстары» шотының кредитінен 7140 «Өзге операция-лық 
шығыстар» шотының дебетіне есептен шығарылады [15.3-кесте].

15.3-кесте
Алдағы кезеңдердің шығыстары бойынша шоттар байланысы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Алдағы кезеңдердің 

шығыстарын өтеу 
(жылдық басылымға 
жазылу ақысын төлеу)

1420 Алдағы 
кезеңдердің 
шығыстары

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

2 Алдағы кезеңдердің 
шығыстарын ағымдағы 
кезеңдің шығыстарына 
аудару  

7140 Өзге 
операциялық 
шығыстар

1420 Алдағы 
кезеңдердің шығыстары

3 Көрсетілетін қызмет 
жəне орындалатын 
жұмыс үшін аванстардың 
түсуі

1042 Ақылы 
қызметтер ҚБШ

3410 Алынған қысқа 
мерзімді аванстар
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15.3-кестенің жалғасы
4 Аванстың 

қолданылмаған сомасын 
қайтару  

3410 Алынған қысқа 
мерзiмдi аванстар

1000 Ақша қаражаты 
жəне олардың 
баламалары

5 Есепті кезеңнің 
аяғында валюталар-
ды айырбастаудың 
нарықтық бағамының 
өзгеруі нəтижесінде 
шетел валютасында 
алынған аванстар 

7430 Бағамдық 
айырма бойынша 
шығыстар

3410 Алынған қысқа 
мерзiмдi аванстар

Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамының өзгеруі нəтижесінде 
шетел валютасында алынған аванстар бойынша кредиторлық берешек 
төмендегенде 3410 «Алынған қысқа мерзiмдi аванстар» шотының дебеті жəне 
6340 «Бағамдық айырмадан түсетін кірістер» шотының кредиті, керісінше 
жоғарылағанда 7430 «Бағамдық айырма бойынша шығыстар» шотының дебеті 
жəне 3410 «Алынған қысқа мерзiмдi аванстар» шотының кредиті бойынша 
корреспонденция жүргізіледі.

Талап арыздың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
мерзімі өтіп кеткеннен кейін алынған аванстар бойынша талап етілмейтін 
кредиторлық берешекті есептен шығару 3410 «Алынған қысқа мерзiмдi аванс-
тар» шотының дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті бойынша 
көрсетіледі.

Есепті кезеңдердің арасындағы кірістердің ара жігін ажырату мемлекеттік 
мекеменің қаржы қызметінің қорытындыларын нақты анықтау жəне объективті 
қаржылық есептілікі жасау үшін қажет.

Ағымдағы кезеңге (ай, тоқсан) жататын төлемдердің сомасы 4310 «Алдағы 
кезеңдердің кірістері» шотының дебетінен Шоттар жоспарының кірістерін 
есепке алудың тиісті шотының кредитіне есептен шығарылады.

1410 «Берілген қысқа мерзімді аванстар» жəне 3410 «Алынған қысқа 
мерзімді аванстар» (тамақ өнімдеріне аванстарды қоспағанда) шоттары бой-
ынша есеп айырысулардың талдама есебі əр өнім беруші үшін ай ішіндегі опе-
рацияларды көрсету үшін қажет жолдар саны берілетін Нысандар альбомының 
408 нысанды жинақтау ведомосінде (7-мемориалды ордер) жүргізіледі. 
Жинақтау ведомосінде жазбалар операциялар жасау шамасына қарай əрбір 
құжат (шот) бойынша жүргізіледі.

Өнім беруші төлемді мемлекеттік мекеменің немесе орталықтандырылған 
бухгалтерияның кодына қайтарған жағдайда, «Басты журнал» кітабына жаз-
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балар осы соманы ескерусіз жүргізіледі. Болашақ кезеңнің кірістері мен 
шығыстарының талдама есебі Нысандар альбомының 292-а нысанды кар-
точкаларында (Нысандар альбомының 292 нысанды кітабында) жəне Ны-
сандар альбомының 460 нысанды жəне 461 нысанды Шығыстардың əр түрі 
(тобы) бойынша болашақ кезеңдердің шығыстары мен кірістерін есепке алу 
ведомостерінде жүргізіледі.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 117-119.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің  2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 
155-160 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 142-147с.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Есептеу əдісін қалай түсінесіз?
2. Шартты актив пен шартты міндеттеменің айырмашылығын сипаттаңыз.
3. Мемлекеттік міндеттеме жəне активтер ұғымы жəне жіктелуін 

сипаттаңыз.
4. Мемлекеттік  мекеменің  өзге  активтер  мен  міндеттемелерді есепке 

алуға арналған шоттарын атаңыздар.
5. Мемлекеттік  мекеменің  өзге  активтер  мен  міндеттемелерді есебі.
6. Алдағы кезеңдердің шығыстары бойынша шоттар байланысын құрыңыз.
7. Міндеттеме есебін ұйымдастырудың тəртібін атаңыздар.
8. Активтер есебін ұйымдастырудың тəртібін атаңыздар.
9. Жинақтау ведомосінде жазбалар операциялар жасау тəртібі.
10. Жинақтау ведомосінің рəсімделу тəртібін жіктеңіз.
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Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Есептеу əдісі дегеніміз не?
А) Операциялар мен оқиғалар орын алған есепті кезеңдегі (ақшалай 
қаражаты мен олардың баламаларының нақты түсімі мен төлеміне байла-
нысты емес) оларды жасау фактісі бойынша танылатын бухгалтерлік есеп 
əдісі;
В) Болашақта экономикалық пайда немесе сервистік əлеуетті қамтамасыз 
ете алатын, өткен оқиғалар нəтижесінде мемлекеттік мекеме бақылайтын 
ресурстар;
С) Мемлекеттік мекеменің функцияларына сəйкес ақылы қызметтер 
көрсету, сондай-ақ тауарларды өндіру үшін пайдаланылатын, бірақ ақша 
қаражатының таза түсімін тікелей қамтамасыз етпейтін активтер; 
Д)  Есеп саясатының бір бөлігі;
Е)  Міндеттемелер.

2. Активтер дегеніміз не?
А) Болашақта экономикалық пайда немесе сервистік əлеуетті қамтамасыз 
ете алатын, өткен оқиғалар нəтижесінде мемлекеттік мекеме бақылайтын 
ресурстар;
В) Мемлекеттік мекеменің функцияларына сəйкес ақылы қызметтер 
көрсету, сондай-ақ тауарларды өндіру үшін пайдаланылатын, бірақ ақша 
қаражатының таза түсімін тікелей қамтамасыз етпейтін активтер; 
С) Есеп саясатының бір бөлігі;
Д) Операциялар мен оқиғалар орын алған есепті кезеңдегі (ақшалай 
қаражаты мен олардың баламаларының нақты түсімі мен төлеміне байла-
нысты емес) оларды жасау фактісі бойынша танылатын бухгалтерлік есеп 
əдісі;
Е) Міндеттемелер.

3. Мемлекеттік  мекеменің  өзге  активтер  мен  міндеттемелерді есепке 
алуы үшін арналған шоттар:

А) 2310, 1420, 1430, 2810, 3410, 3420, 4310, 4320;
В) 1210, 1420, 1430, 2810, 3410, 3420, 4310, 4320; 
С) 1310, 1420, 1430, 2810, 3410, 3420, 4310, 4320; 
Д) 1010, 1420, 1430, 2610, 3410, 3420, 4310, 4320; 
Е) 2410, 1420, 1430, 2810, 3410, 3420, 4310, 4320.

4. Өнім берушілермен жəне мердігерлермен, сатып алушылармен жəне 
тапсырыс берушілермен есеп айырысуларды есепке алу жеке əрбір мəміле 
бойынша емес (тауарларды түсіру, жіберу немесе қызметтер көрсету), та-
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раптармен келісілген мерзімде жəне мөлшерде мерзімді аудару жолымен 
жүзеге асырылатын төлем түрі:

А) Валюталық төлем;
В) Кассалық төлем;
С) Банктік төлем;
Д) Аванстық төлем;
Е) Төлем тапсырмасы.

5. Алдын  ала төленген аванс есебінен  жеткізушілерге қарызды өтеу 
бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1310 Материалдар
     Кт 6330 Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер;
В) Дт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек
     Кт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар;
С) Дт 6330 Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер
     Кт 1310 Материалдар; 
Д) Дт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар
       Кт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
Е) Дт 1311 Құрылыс материалдары
    Кт 3210  Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредитор-
лық берешек.

6. Барлық міндеттемелерді алып тастағаннан кейін қалатын 
активтердегі үлес:

А) Міндеттемелер;
В) Таза активтер/капитал;
С) Резервтер;
Д) Дебиторлық борыш;
Е) Кредиторлық борыш.

7. Есепті кезеңнің аяғына валюталарды айырбастаудың бағамы 
өзгерген кезде, шетел валютасында берілген аванстар бойынша бағамдық 
айырма сомасына мынадай тізбектер жүзеге асырылады, оң бағамдық  
айырмада:

А) Дт 1410 «Берілген қысқа мерзімді аванстар»
     Кт 6340 «Бағамдық айырмадан түсетін кірістер»;
В) Дт 1310 Материалдар
     Кт 6330 Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер;
С) Дт 6330 Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер
     Кт 1310 Материалдар; 
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Д) Дт 1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар
        Кт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
Е) Дт 1311 Құрылыс материалдары
        Кт 3210  Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек.

8. «Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер» жолы бойынша алынған аван-
стар мен өзге міндеттемелер бойынша қалдықтар қай шоттарда көрініс 
табады:

А) 3420;
В) 2100, 2110, 2120, 2130;
С) 2610, 2620, 2630;
Д) 2210;
Е) 2310, 2320, 2330, 2340.

9. Көрсетілетін қызмет жəне орындалатын жұмыс үшін аванстардың 
түсуі бойынша шоттар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
     Кт 3410 Алынған қысқа мерзімді аванстар;
В) Дт 3410 Алынған қысқа мерзімді аванстар
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
С) Дт 3410 Алынған қысқа мерзімді аванстар
    Кт 1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
Д) Дт 7450 Резервтерді құру бойынша шығыстар
     Кт 3320 Қысқа мерзімді кепілдік міндеттемелер;
Е) Дт 6330 Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер
     Кт 1310 Материалдар.

10. Аванс сомасының пайдаланылмағанын қайтару бойынша 
бухгалтерлік жазба құрыңыз:

А) Дт 3410 Алынған қысқа мерзімді аванстар
     Кт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ;
В) Дт 1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
     Кт 3410 Алынған қысқа мерзімді аванстар;
С) Дт 3410 Алынған қысқа мерзімді аванстар
    Кт 1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі;
Д) Дт 7450 Резервтерді құру бойынша шығыстар
     Кт 3320 Қысқа мерзімді кепілдік міндеттемелер;
Е) Дт 6330 Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер
     Кт  1310 Материалдар.
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16-ТАҚЫРЫП 

КІРІСТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
16.1 Мемлекеттік мекеменің кірістерін тану
16.2 Айырбасталмайтын операциялардан түсетін  кірістер есебі
16.3 Айырбасталатын операциялардан түсетін  кірістер есебі
16.4 Активтерді басқарудан алынатын кірістер есебі
16.5 Өзге кірістер есебі
16.6 Кірістердің қаржылық есептілікте ашылуы
16.7 Мемлекеттік мекеменің кірістерінің құжаттық рəсімделуі

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Негізгі қаражат, кірістер, таза сатылатын құн.

16.1  Мемлекеттік мекеменің кірістерін тану

Мемлекеттік мекеменің сенімді бағалана алатын, болашақ экономикалық 
пайда немесе сервистік əлеует алу мүмкіндігі болса, кіріс танылады. 

Мемлекеттік мекеме кірісті есептеу əдісімен таниды.
Мемлекеттік мекеменің кірістерін есепке алу үшін мынадай шоттар 

арналған:
1. 6000 «Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер»
6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер»; 
6020 «Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер»;
6030 «Трансферттер бойынша кірістер»; 
6040 «Субсидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін 

кірістер»; 
6050 «Демеушiлік жəне қайырымдылық көмектен алынатын кірістер»;
6060 «Гранттар бойынша кірістер»; 
6070 «Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер»; 
6080 «Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер»;
6090 «Қаржыландыруды бюджетке қайтару»;
2. 6100 «Айырбас операциялардан алынатын кірістер»
6110 «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алы-

натын кірістер»;
3. 6200 «Активтерді басқарудан алынатын кірістер»
6210 «Сыйақылар бойынша кірістер»;
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6220 «Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер»;
4. 6300 «Өзге кірістер»
6310 «Əділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер»;
6320 «Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер»;
6330 «Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер»;
6340 «Бағамдық айырмадан түсетін кірістер»;
6350 «Шеккен зиянды өтеуден алынатын кіріс»;
6360 «Өзге кірістер» [16.1-сызба].

16.1-сызба
Кірістер есебі

 

 

  
  6000 

    
   6100

      6110 

    6110 

    
   6200

     6300 

Айырбасталмайтын операцияларды жүргізу кезінде мекеме ресурстар ала-
ды жəне қандай да бір нысандағы өтемақыны айырбастауға бермейді. 

Айырбасталмайтын операциялардан түсетін кірістер белгілі шарттармен 
шектелмеген айырбасқа шамамен тең құнды тікелей ұсынусыз активтердің 
артуын білдіретін мемлекеттік мекеменің алуына жататын немесе алынған 
экономикалық пайдалардың немесе сервистік əлеуеттің жалпы түсімін 
білдіреді.

Мемлекеттік мекемелердің кірістері:
 – ағымдағы қызметті қаржыландыру;
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 – трансферттер мен субсидиялар алу;
 – демеушілік жəне қайырымдылық көмек алу;
 – гранттар алу;
 – өзге айырбасталмайтын операциялар сияқты айырбасталмайтын опера-

циялардан қалыптастырылады.
Айырбасталмайтын операциялардан кірістердің жалпы белгісі ақша 

қаражаты бір заңды тұлғадан басқаға айырбастау кезінде бағасы бірдей құнды 
қамтамасыз етусіз аударылады жəне салықтар болып табылмайды.

Мемлекеттік мекеме  операция нəтижесінде алынған активті ресурс-
тар үстінен бақылау алғанда таниды (тəуекелдер мен пайдалар) ол актив 
анықтамасымен жəне тану өлшемдерімен келісіледі.

Мемлекеттік мекеме айырбасталмайтын операция нəтижесінде активті та-
ныса, сондай-ақ міндеттемені тану талап етілмесе, сондай-ақ актив сомасына 
балама, сатып алу мерзіміндегі нақты құн бойынша бағаланған кіріс те таны-
лады.

16.2 Айырбасталмайтын операциялардан түсетін  кірістер есебі

Жоспарлы қаржыландырудың бөлінуі 1081 «Жеке қаржыландыру жоспа-
ры бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1091 «Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары», 1083 «Басқа да бюджеттердіңесебінен 
міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», қосалқы 
шотының дебеті жəне 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын 
кірістер» шотының кредиті бойынша көрсетіледі [16.1-кесте].

16.1-кесте 
Айырбасталмайтын операциялардан түсетін  кірістер есебі

№ Операцияның 
мазмұны Дт Кт

1 Мемлекеттік 
мекемелердің жəне 
өзге шаралардың 
шығыстары үшін 
қаржыландыру 
бойынша кірістерді 
есепке алу

1081  Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091  Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1083 Басқа да бюджеттердің 
есебінен міндеттемелер 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар

6010 Ағымдағы қызметті 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер
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Ұзақ мерзімді активтің амортизациясын есептеумен бір мезгілде ұзақ 
мерзімді активтерді сатып алуға күрделі салымдарды қаржыландыру осы ак-
тив жататын топтың амортизация мөлшеріне есептелген сомада күрделі салым-
дарды қаржыландыруды тұтынудан кіріске есептен шығарылады жəне мына-
дай тізбекпен көрсетіледі: 5010 «Күрделі салымдарды қаржыландыру» шоты 
қосалқы шотының дебеті жəне 6020 «Күрделі салымдарды қаржыландырудан 
алынатын кірістер» шотының кредиті [16.2-кесте].

16.2-кесте 

№ Операцияның мазмұны Дт Кт
1 Ұзақ мерзімді активтердің 

амортизациясын есептеу
7110 Ұзақ мерзімді 
активтердің 
амортизациясы 
бойынша шығыстар

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

Бір уақытта екінші жазу 
күрделі салымдардың 
қаржыландыруын қолдану 
бойынша кірістерді есепке 
алу үшін беріледі 

5011 Күрделі 
салымдарды 
бюджет есебінен 
қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

2 Шығындалған 
ұзақ мерзімді 
активтерге  қатысты 
күрделі салымдарды 
қаржыландырудың 
қалдығы есептен 
шығарылады

5010 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

Жарамсыздығы келген 
ұзақ мерзімді активтердің 
баланстық құнын есептен 
шығару  

7420 Ұзақ мерзімді 
активтерді қатардан 
шығару жөніндегі 
шығыстар

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2710 Материалдық емес 
активтер 
2410 Аяқталмаған 
құрылыс жəне күрделі 
салымдар

Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің төмен тұрған бюджет үшін 
трансферттер бойынша қаржыландыру алуы 6030 «Трансферттер бойынша 
кірістер» шотының кредиті бойынша көрсетіледі, бұл ретте 1084«Трансферт-
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тер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар», 
1093 «Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар» қосалқы шоты дебеттеледі.

Субсидиялар бойынша кірістер ретінде жеке жəне заңды тұлғаларға, оның 
ішінде шаруашылық қожалықтарға немесе фермерлік шаруашылықтарға суб-
сидиялар бойынша бюджетттік қаржыландырудың сомасы ескеріледі.

Субсидиялар бойынша бюджеттен жоспарлы тағайындаулар алу 1085 
«Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар», 1094 «Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті жəне 6040  «Суб-
сидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер» шотының 
кредиті бойынша көрсетіледі.

Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен түсетін кірістер ретінде ныса-
налы немесе сөзсіз сипаттағы ақшалай түрде түскен қайырымдық жəрдем ету 
түсімдері ескеріледі.

Демеушілік жəне қайырымдылық көмек қаражатының түсімі мынадай 
жазбамен көрсетіледі: Шоттар жоспарының активтері тиісті шотының 1041 
«Демеушілік жəне қайырымдылық көмек ҚБШ» қосалқы шотының дебеті 
жəне 6050 «Демеушiлік жəне қайырымдылық көмектен алынатын кірістер» 
шотының кредиті.

Гранттар бойынша кірістер ретінде донорлардан алынған қайтарусыз 
гранттар (қайтарусыз қаржылық көмектің) сомасы ескеріледі.

Ақша қаражаты түрінде гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық 
жобаның арнайы шотына қаражаттың түсуі 1061 «Гранттар бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобаның арнайы шоты» қосалқы шотының дебеті жəне 6060 
«Гранттар бойынша кірістер» шотының кредиті бойынша көрсетіледі жəне 
кіріс ретінде мойындалады.

Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі міндеттемелерді қабылдаған кезде 
гранттар бойынша кірісті тану 1087 «Сыртқы қарыздардың жəне байланысты 
гранттардың есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының дебеті жəне 6060 «Гранттар бо-
йынша кірістер» шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

Сыртқы қарыздар есебінен күрделі салымдарға қаржыландырудың түсуі 
1087 «Сыртқы қарыздардың жəне байланысты гранттардың есебінен жоба-
лар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» 
қосалқы шотының дебеті жəне 5012 «Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар 
есебінен қаржыландыру» қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі. 

Ұзақ мерзімді активтің амортизациясын есептеу кезінде бір мезгілде 
сыртқы қарыздар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыруды тұтынудан 
түсетін кірісті мойындауға жазба жүзеге асырылады: 5012 «Күрделі салым-
дарды  сыртқы  қарыздар есебінен қаржыландыру» қосалқы шотының дебеті 
жəне 6070 «Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер» 
шотының кредиті.
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Айырбасталмайтын операциялардан түсетін өзге кірістер ретінде 
мемлекеттік мекемелер бюджетке қайтарусыз түсімдерден алынған кіріс со-
масы ескеріледі жəне 6080 «Айырбас емес операциялардан алынатын өзге 
кірістер» шотында танылады.

Сондай-ақ айырбасталмайтын операциялардың тобы бар, онда 
мемлекеттік мекеме алынған ресурстардың нақты құнын сəйкестендірусіз 
алынған ресурстарға айырбастауға өтемақы жүргізе алады. Мұндай 
жағдайларда мемлекеттік мекеме айырбасталатын жəне айырбасталмай-
тын операциялардың үйлесімін анықтауы тиіс, олардың əр құрауышы 
жеке танылады. Қаржыландырудың пайдаланылмаған сомасын қайтару 
6090 «Қаржыландыруды бюджетке қайтару» шотының дебеті жəне Шот-
тар жоспарының 1080 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары», 
1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» бөлімшесінің шоты тиісті 
қосалқы шотының кредиті [16.3-кесте].

16.3-кесте 
Қаржыландырудың пайдаланылмаған сомасын қайтару

№ Операцияның 
мазмұны Дт Кт

1 Жыл аяғында 
міндеттемелерді 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындауларды жабу

6090 
Қаржыландыруды 
бюджетке қайтару

1081 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1082  Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар

16.3. Айырбасталатын операциялардан түсетін  кірістер есебі

Айырбасталатын операция бір тарап активтерді немесе қызметтерді ала-
ды немесе міндеттемелерді өтейтін жəне тікелей екінші тарапқа шамамен 
тең құнды тапсыратын (негізінен тауарлар, қызметтер немесе активтерді 
қолданудың мүмкіндігі түрінде) операция танылады.
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6110 «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер» шотында Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес мемлекеттік мекеменің иелігінде қалатын жəне бюд-
жет бойынша бөлінген қаржы бөлумен қатар (сақталуға) белгілі мақсаттарға 
жұмсала алатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан 
алатын кірістер ескеріледі.

Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін 
кірістер қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен түсе алады, сондай-
ақ мемлекеттік мекемелердің кассасына немесе ақылы қызметтер ҚБШ-на 
кейіннен аудару үшін банктер филиалының (бөлімшелерінің) кассасына 
енгізіле алады.

Айырбасталатын операциялардан түсетін жалпы (таза) кіріс алынған жəне 
алуға жататын соманың əділ құны бойынша өлшенеді.

Өтеу əдетте ақша қаражаты немесе олардың баламалары түрінде жүргізіледі, 
жалпы кірістің сомасы – алынған немесе алуға күтіліп отырған ақша қаражаты 
мен олардың баламаларының сомасы.

Ұзақ мерзімді сипаттағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді көрсету 
операцияларымен байланысты жалпы кіріс операция нəтижесі сенімді 
бағаланғанда, есеп кезеңіне операцияның аяқталу дəрежесін есепке ала оты-
рып, яғни мынадай шарттар орындалса танылады:

 – жалпы кірістің шамасы сенімді бағалана алады;
 – операцияға байланысты экономикалық пайда немесе сервистік əлеуеті;
 – субъектіге түседі деген ықтималдық болғанда;
 – есепті күндегі жағдай бойынша операцияның аяқталу дəрежесі сенімді 

бағалана алады; 
 – операцияға байланысты шегілген шығындар мен оны аяқтау үшін қажет 

шығындар сенімді бағалана алады.
Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша жалпы кіріс мынадай 

сəттер бойынша тапқан кіріс ретінде танылады:
 – нақты орындау – шарт (келісім, келісімшарт) талаптарына сəйкес: 

не қызметті көрсетудің басталу сəтінде, не аяқтау кезінде, не қызметті 
көрсеткеннен кейін, не шарттың əрекет еткен кезеңі (қызметті көрсету кезеңі) 
ішінде барабар;

 – қызметті көрсету дəрежесін (аяқталу дəрежесін) ескере отырып – бара-
бар орындау;

 – қызметтер көрсету шамасына қарай – аяқталған орындау немесе 
«пайыздық дайындық» əдісі.

Жалпы кіріс қызметтер көрсетілген жəне жұмыстар орындалған есеп 
кезеңдерінде ғана танылады.

6110 «Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алы-
натын кірістер» шотының кредитінде тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді), 
оның ішінде дайын өнімдерді жəне оқу-өндірістік шеберханаларының 
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өнімдерін, қосалқы ауылшаруашылық оқу-тəжірибелік шаруашылықтарды 
сатудан алынған кірістердің сомасы жазылады жəне бұл ретте 1231 «Сатып 
алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» 
қосалқы шоты дебеттеледі. 

Мемлекеттік мекемелерге тиесілі асханалар ұсынатын тамақ үшін мек-
тептерде жəне мектеп-интернаттарда оқитындардың тамағы үшін, мектеп 
жанындағы лагерлерде балалардың болғаны үшін есептелген төлемнің со-
масына жəне тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бойынша сатудан 
ақша олардың өкімінде қалатын мемлекеттік мекемелердің басқа есеп айыры-
суларына 1231 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқамерзімді 
дебиторлық берешегі», 1232 «Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша 
қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотының дебетіне жəне 6110 
«Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алынатын 
кірістер» шотының кредитіне жазба жүргізіледі. Түскен төлемнің сомасына 
1231 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық  
берешегі»,  1232  «Төлемдердің  арнайы төлем түрлері бойыншақысқа мерзімді 
дебиторлық берешек» қосалқы шоты кредиттеледі жəне 1042 «Ақылы 
қызметтер ҚБШ» қосалқы шоты, 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шоты 
дебеттеледі [16.4-кесте].

16.4-кесте 
Тауарларды, жұмыстарды жəне қызметтерді өткізуден алынатын 

кірістерді есепке алу
№ Операцияның мазмұны Дт Кт

1 Тауарларды, 
жұмыстарды жəне 
қызметтерді өткізуден 
алынатын кірістерді 
есепке алу

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  
1232 Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

2 Түскен төлемнің 
сомасына

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  
1232  Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
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16.4 Активтерді басқарудан алынатын кірістер есебі

6200 «Активтерді басқарудан алынатын кірістер» шотының қосалқы шот-
тарында инвестиция объектісінің таза кірісінің бір бөлігінің түсімдерінен, 
акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтерден түсетін кірістер жəне 
заңды тұлғаларда қатысу үлестеріне кірістер, мүлікті жалдаудан түсетін 
кірістер, берілген қарыздар бойынша сыйақылар көрсетіледі. Бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісі дивидендтер мен аударымдарды есептеуді мына-
дай жазбамен көрсетеді: 1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» 
шотының дебеті жəне 6220 «Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер» 
шотының кредиті, бір мезгілде: 7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша 
шығыстар» дебеті жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті [16.5-кесте].

16.5-кесте 
Активтерді басқарудан алынатын кірістер есебі

№ Операцияның мазмұны Дт Кт
1 Қаржылық салымдар 

бойынша кірістерді 
есепке алу

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

6210 Сыйақылар 
бойынша кірістер

Қаржылық салымдар 
бойынша кірістерді 
бюджет алдындағы 
міндеттемелерді есепке 
алуға бір уақытта екінші 
жазу беріледі

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

2 Активтерді басқарудан 
алынатын кірістерді 
есепке алу

1270 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6220 Активтерді 
басқарудан алынатын 
өзгеде кірістер

Активтерді 
басқарудан алынатын 
кірістер бойынша 
есептелген сомаға 
бюджет алдындағы 
міндеттемелерді есепке 
алуға бір уақытта екінші 
жазу беріледі

7120  Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі дивидендтер мен аударымдарды 
есептеуді мынадай жазбамен көрсетеді: 1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді 
сыйақылар» шотының дебеті жəне 6220 «Активтерді басқарудан алынатын 
өзге де кірістер» шотының кредиті, бір мезгілде: 7120 «Бюджетке төленетін 
төлембойынша шығыстар» дебеті жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша 
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бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
кредиті.

Инвестиция нысанының пайда (шығындар) үлесінде мемлекеттік мекеме-
нің қатысуын көрсету акционерлердің/қатысушылардың (жалғыз акционердің/
қатысушының) жалпы жиналысының немесе мемлекеттік басқару органының 
шешімі бойынша жүзеге асырылады: 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы инвестиция-
кірістер» шотының кредиті.

Жалдау бойынша сыйақыны есептеу 1250 «Алынуға тиісті қысқа мерзімді 
сыйақылар» шотының дебеті жəне 6210 «Сыйақылар бойынша кірістер» 
шотының кредиті, 7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» дебеті 
жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

16.5 Өзге кірістер есебі

Шоттар жоспарының «Өзге кірістер» бөлімінің шоттарында ұзақ мерзімді 
активтердің əділ құнының өзгеруінен, ұзақ мерзімді активтердің шығып 
қалуынан, заңды жəне жеке тұлғалардан активтерді қайтарымсыз алудан, 
бағамдық айырмадан түсетін жəне өзге кірістер ескеріледі [16.6-кесте].

16.6-кесте 
Өзге кірістер есебі

№ Операцияның 
мазмұны Дт Кт

1 Ұзақ мерзімді 
активтердің əділ 
құнының өзгеруінен 
түсетін кірістер

2300 Негізгі құралдар 6310 Əділ құнның 
өзгеруінен түсетін кірістер

2 Ұзақ мерзімді 
активтердің шығып 
қалуынан түсетін 
кірістер

1231 «Сатып 
алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердін қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

6320 Ұзақ мерзімді 
активтердің шығуынан 
алынатын кірістер

3 Активтерді қайтарусыз 
алудан түсетін кірістер

2300 Негізгі құралдар 6330 Өтеусіз түрде алынған 
активтерден алынатын 
кірістер

4 Жетіспеушілігі  
анықталған 
материалдар мен өзге 
қорлардың  есептен 
шығарылуы 

7460 Өзге шығыстар 1310 Материалдар
1320 Аяқталмаған өндіріс
1330 Дайын өнім
1340 Тауарлар
1350 Жолдағы қорлар
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Ұзақ мерзімді активтердің əділ құнының өзгеруінен түсетін кірісті тану 
мынадай жазбамен көрсетіледі: ұзақ мерзімді активтің тиісті шотының дебеті 
жəне 6310 «Əділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер» шотының кредиті.

Ұзақ мерзімді активтердің шығып қалуынан түсетін кірістер мынадай жаз-
бамен көрсетіледі: 1231 «Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердін қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы шотының дебеті жəне 6320 «Ұзақ 
мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер» шотының кредиті.

Активтерді қайтарусыз алудан түсетін кірістер Шоттар жоспарының тиісті 
қосалқы шоттың/шотының дебеті жəне 6330 «Өтеусіз түрде алынған активтер-
ден алынатын кірістер» шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

Бағамдық айырмадан кірістер мемлекеттік мекеменің есебінде көрсетіледі:
 – бағам артқан кезде: Шоттар жоспарының тиісті қосалқы шотының/

шотының дебеті жəне 6340 «Бағамдық айырмадан түсетін кірістер» шотының 
кредиті;

 – бағам төмендеген кезде: Шоттар жоспарының тиісті қосалқы шотының/
шотының дебеті жəне 6340 «Бағамдық айырмадан түсетін кірістер» шотының 
кредиті.

Үшінші тараптардың активтердің құнсыздануынан шығындарды өтеуден 
кірістерді тану ұзақ мерзімді активтің құнсыздануына резервтің тиісті шоты-
ның дебеті жəне 6350 «Шеккен зиянды өтеуден алынатын кіріс» шотының 
кредиті бойынша көрсетіледі.

6360 «Өзге кірістер» шотында мыналардың нəтижесінде туындаған 
мемлекеттік мекеменің кірістері көрсетіледі:

 – мемлекеттік мекеменің кассасында ақша қаражатының артықтығын 
анықтау: 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының дебеті жəне 6360 «Өзге 
кірістер» шотының кредиті, бір мезгілде: 7120 «Бюджетке төленетін төлем 
бойынша  шығыстар» шотының дебеті жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша 
бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
кредиті;

 – кінəлі тұлғалар есебіне жатқызылған материалдар мен тамақ өнімдерінің 
жетіспеушілігі мен шығындарын есептен шығару: 1262 «Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» 
қосалқы шотының дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті жəне 
бір мезгілде: 7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар» шотының 
дебеті жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті; 

 – бұрын есептен шығарылған дебиторлық берешекті қайтару: дебиторлық 
берешектің тиісті шотының дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті; 
1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шоттарының дебеті жəне дебиторлық 
берешектің тиісті шотының кредиті; 7120 «Бюджетке төленетін төлем бо-
йынша шығыстар» шотының дебеті  жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша 
бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
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кредиті; 3133 «Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді   
кредиторлық берешек» қосалқы шотының дебеті жəне 1010 «Кассадағы ақша 
қаражаты» шотының кредиті;

 – үмітсіз кредиторлық берешекті есептен шығару (бұған объективті шарт-
тар болған кезде): кредиторлық берешектің тиісті қосалқы шоттарының дебеті 
жəне 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті;

 – негізгі құралдарды жоюдан алынған материалдар құнын кіріске жазу: 
1319 «Өзге материалдар» қосалқы шотының дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» 
шотының кредиті;

 – биологиялық активті биоөзгерту үдерісінде төлеу, өсім немесе салмақ 
қосуды алу: 2610 «Жануарлар» қосалқы шотының дебеті жəне 6360 «Өзге 
кірістер» шотының кредиті;

 – биологиялық активтерден өнім алу: 1330 «Дайын өнім» қосалқы 
шотының дебеті жəне 6360 «Өзге кірістер» шотының кредиті.

Жыл аяқталғаннан кейін мемлекеттік мекеме есеп жылының қаржы жы-
лына кірістер шоттарының жабылуын жүргізеді, бұл ретте кірістердің тиісті 
шоты дебеттеледі жəне 5210 «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» шоты 
кредиттеледі.

16.6 Кірістердің қаржылық есептілікте ашылуы

Мемлекеттік мекеменің қаржылық қызмет нəтижелері туралы есеп (1 
«Бухгалтерлік баланс» нысанына 1-қосымша) ағымдағы кезеңнің кірістері мен 
шығыстары туралы ақпаратты жəне есепті жылдың қаржылық нəтижелерін 
білдіреді.

100 «Кірістер, барлығы» жолы 010, 020, 030, 040-жолдардың сомасы 
көрсетеді.

010 «Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер» жолы бойынша 
011, 012, 013, 014, 015, 016, 017-жолдардың сомасы көрсетіледі.

011 «Ағымдағы қызметті қаржыландыру» (6010) жолы бойынша 
мемлекеттік мекемені ұстауға жеке қаржыландыру жоспары бойынша 
бөлінген бюджеттік қаржыландыру сомасы мен республикалық бюджетке 
тауарлардың құны түріндегі түсімдермен байланысты операциялар бойынша, 
сондай-ақ сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен жобалар бо-
йынша басқа бюджеттер есебінен басқа да іс-шаралар көрсетіледі. Ағымдағы 
қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, мемлекеттік мекеменің бюджет-
ке қайтарған, 6090 «Қаражыландыруды бюджетке қайтару» шотында көрініс 
тапқан есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығын  шегере 
отырып көрсетіледі.

012 «Күрделі салымдарды қаржыландыру» (6020) жолы бойынша ұзақ 
мерзімді активтер бойынша қаржыландыруды тұтынудан түскен кірістер 
көрсетіледі.
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013 «Трансферттер» (6030) жолы бойынша трансферттер бойынша 
бюджеттік қаржыландыру сомасы 6090 «Қаражыландыруды бюджетке 
қайтару» шотында көрініс тапқан есепті жылдың аяғында қайтарылған соманы 
шегере отырып көрсетіледі.

014 «Субсидиялар» (6040) жолы бойынша субсидиялар төлемдері бойын-
ша бюджеттік қаржыландыру сомасы 6090 «Қаражыландыруды бюджетке 
қайтару» шотында көрініс тапқан есепті жылдың аяғында қайтарылған соманы 
шегере отырып көрсетіледі.

015 «Демеушілік жəне қайырымдылық көмек» (6050) жолы бойын-
ша ақша түсімдері жəне басқа активтер түрінде алынған демеушілік жəне 
қайырымдылық көмектен түскен кірістер көрсетіледі.

016 «Гранттар» (6060) жолы бойынша түскен гранттар сомасы көрсетіледі.
017«Өзгелер»(6070, 6080) жолы бойынша мемлекеттік мекемеге сыртқы 

қарыздардың, басқа да өтеусіз түсімдердің есебінен  қаржыландырудан түскен 
кірістер сомасы көрсетіледі.

020 «Айырбас операциялардан алынатын  кірістер» (6110) жолы бойынша 
тауарларды (жұмыстар мен қызметтерді) сатудан түскен кірістер көрсетеді.

030 «Активтерді басқарудан алынатын кірістер» жолы бойынша 031 жəне 
032-жолдардың сомасы көрсетіледі.

031 «Сыйақылар» (6210) жолы бойынша берілген қарыздар, қаржылық 
жалдау бойынша сыйақылардан түскен кірістердің, дивидендтердің, 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза пайдасының бір бөлігінің сома-
сы көрсетіледі.

032 «Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер» (6220) жолы бойын-
ша есептің бұдан алдыңғы жолдарында көрсетілмеген активтерді басқарудан 
өзге кірістер сомасы көрсетіледі. 

040 «Өзге кірістер» (6330, 6350, 6360) жолы бойынша активтерді, 
залалдардың өтемақысын өтеусіз алудан түскен кірістер мен өзге операция-
лардан алынған кірістер көрсетіледі [16.7-кесте].

16.7-кесте 
Өзге кірістер

Көрсеткіштер Жол 
коды

Есепті 
кезеңде

Алдыңғы 
кезеңде

1 2 3 4
Əділ құнының өзгеруінен 010

Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығарылуы 
бойынша 

020

Өтеусіз қабылданған: 030
өз жүйесіндегі мемлекеттік мекемелерден 031
басқа ұйымдардан 032
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16.7-кестенің жалғасы
Бағамдық айырмадан 040
Залалдардың өтемінен 050

Активтерді жоюдан түсті 060
Артық шығындар кіріске алынды 070
Кінəлі адамдардан активтер жетіспеушілігін 
өтеуден

080

…
…
Барлығы 

16.7. Мемлекеттік мекеменің кірістерінің құжаттық рəсімделуі

Кірістерді құжаттамалық ресімдеу алғашқы есеп құжаттарының негізінде 
жүзеге асады.

Тексерілген жəне есепке қабылданған құжаттар операциялардың жасалу 
күніне қарай жүйелендіріледі (хронологиялық тəртіппен) жəне 14-мемориалды 
ордерде Нысандар альбомының 406 нысанды балаларды күтіп-ұстағаны үшін 
ата-аналарымен есеп айырысу жөніндегі жиынтық ведомостерде ресімделеді; 

15-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 409 нысанды айырбастал-
майтын операциялардан түсетін кірістерді есептеудің жиынтық ведомосі;  

16-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 409-а нысанды тауарлар-
ды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) іске асырудан түсетін кірістерді 
есептеудің жиынтық ведомосі; 

17-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 409-б нысанды активтерді 
басқарудан түсетін кірістерді есептеудің жиынтық ведомосі;

18-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 409-в нысанды өзге опера-
циялар бойынша кірістерді есептеудің жиынтық ведомосі.

Кірістердің өзге түрлерін есепке алу Нысандар альбомының 283-нысанды 
көп бағанды карточкаларында жүзеге асырылады. 

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 120-127.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
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сы Қаржы министрінің  2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 
161-170 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 148-156с.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Мемлекеттік мекеменің кірістерін тану жайлы айтыңыз.
2. Мемлекеттік мекеменің кірістерін есепке алу үшін арналған шоттарды 

сипаттаңыз.
3. Кірістер есебін ұйымдастырудың тəртібін атаңыздар.
4. Айырбасталмайтын операциялардан түсетін кірістер жайлы не білесіз?
5. Мемлекеттік мекемелердің кірістерінің жіктелуі.
6. Айырбасталмайтын операциялардан түсетін  кірістер есебі.
7. Активтерді басқарудан алынатын кірістер есебі.
8. Кірістер есебі бойынша шоттар байланысын құрыңыз.
9. Өзге кірістер есебі. 
10. Мемлекеттік мекеменің кірістерінің құжаттық рəсімделуі.
 

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп

Мекеме ағаш cатады. 2012 жылдың қыркүйегінде мекеме жалпы құны 500 
000 теңге болатын өнiм тиеп жіберді, сонымен қатар 425 000 теңгеге тамызда 
тиеп жіберген партиядан төлем түстi. Қазанда келiсiмшарты бойынша сатылған 
тауардың төлемі толық түстi, сонымен бiрге əлі түптелмеген жаңа партияға 150 
000 теңге түсті.

2012 жылдың қазанына мекеме табыстарында қандай сома көрсетіледі?
А) 500 000 теңге; 
В) 650 000 теңге; 
С) 150 000 теңге; 
Д) 0 теңге; 
Е) 150 00 теңге.
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Жауабы: Қазан айында мекеме өнім түйеп жібермегендіктен табыстары  
есептеу əдісіне көшуге байланысты нөл болады. Кассалық əдіс кезінде  табысы 
650 000 (500000 +100000) теңге болар еді.

2-есеп

Осы есептің басқа жағдайлары өзгермей, тек мекеме 2012 жылдың 
қыркүйек айының орнына қазан айында жалпы құны 500 000 теңге болатын 
өнiмді тиеп жіберсе, мекеме табыстарында қандай сомада көрсетілер еді?

3-есеп

Мемлекеттiк мекемеде ақша қаражаттарының қозғалысы бойынша келесi 
операциялар жүргізілді:

25 580 655 теңге мемлекеттiк мекеменiң ағымдағы шығындарына жеке 
қаржыландыру есебiне түстi; 7 850 000 теңге ұзақ мерзiмдi активтердi алу үшiн 
күрделі салымдарды қаржыландыру шотына түстi; 7 200 000 теңгеге 10 дана 
компьютер сатып алынды; 11 200 000 теңгеге əкiмшілік қызметкерге еңбекақы 
төленген, 5 800 000 теңгеге кеңсе жабдығы сатып алынды, 3 560 000 теңге  
сомаға арнайы киiмдер есептелді, 280 655 теңгеге коммуналдық төлемдер ау-
дарылды, 4 000 000 теңге сомасына салықтар жəне міндетті төлемдер төленді.

Мерзімнің соңында қаржыландыру бюджетке қайтару қалдықтарының 
6090 шотының дебетi бойынша бейнеленетiн соманы анықтаңыз.

А) 1 390 000 теңге; 
В) 740 000 теңге; 
С) 650 000 теңге; 
Д) 4 300 000 теңге;  
Е) 10 теңге.
Жауабы:
25580655-11200000-5800000-280655-4000000=4 300 000 теңге.

4-есеп

Егер осы есептің басқа мазмұндары өзгермей, тек мемлекеттiк мекеменiң 
ағымдағы шығындарын жеке қаржыландыру есебiне 25 580 655 теңгенің орны-
на 28 960 000 түсiп, салықтар жəне міндетті төлемдер  850 000 теңгеге көбейсе, 
есептің жауабы қалай өзгерер еді?

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Мемлекеттік мекеме кірісті қандай əдіспен таниды?
А) Сату;
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В) Есептеу;
С) Жою;
Д) Кумулятивтік;
Е) Бірқалыпты.

2. «Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер» қай шоттарда 
көрініс табады?

А) 6000; 
В) 1000;
С) 2000;
Д) 3000;
Е) 1100.

3. Қандай операцияларды жүргізу кезінде мекеме ресурстар алады 
жəне қандай да бір нысандағы өтемақыны айырбастауға бермейді? 

А) Айырбасталмайтын;
В) Айырбасталатын;
С) Жалданатын;
Д) Сатылатын;
Е) Жойылатын.

4. Желтоқсанның соңғы жұмыс күнi есептелген кірістердің ақырғы 
айналымымен есептен шығарылады бухгалтерлік жазбаны көрсетіңіз:

А) Дт 6000 Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі;
В) Дт 6360 Өзге кірістер
     Кт 2380 Негізгі құралдар;
С) Дт 7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар
     Кт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек; 
Д) Дт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар;
Е) Дт 2380  Негізгі құралдар
    Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі.

5. Мекеме ағашты 2011 жылдың қазанында cатты. Мекеме жалпы құны 
500 000 теңге болатын өнiм тиеп қойған, сонымен қатар 425 000 теңгеге та-
мызда тиеп жіберген партиядан төлем түстi. Қазанда келiсiмшарты бойын-
ша сатылған тауардың төлемі толық түстi, сонымен бiрге əлі түктелмеген 
жаңа партияға 150 000 теңге түсті.

2011 жылдың қазанына мекеме табыстарында қандай сома көрсетіледі?
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А) 0 теңге;
В) 650 000 теңге; 
С) 150 000 теңге; 
Д) 500 000 теңге; 
Е) 150 00 теңге.

6. Мемлекеттік мекемелердің кірістерін атаңыздар:
А) трансферттер мен субсидиялар алу;
В) ағымдағы қызметті қаржыландыру;
С) барлық жауаптар дұрыс;
Д) демеушілік жəне қайырымдылық көмек алу;
Е) гранттар алу.

7. 2012 жылы ҚР Үкiметі шешiмімен мекемедегі негiзгі жабдықтарға 
қайта бағалау жүргізілді. Жабдықтардың бастапқы құны 1 500 540 теңгенi 
құрады. Пайдалану мерзiмінде олардың амортизациясы 500 220 теңгенi 
құрап, қайта бағалау күніне жабдықтың əдiл құны 1 300860 болды.

Жабдықтың қайта бағалауға арналған резерв сомасын анықтаңыз.
А) 300 540 теңге;
В) 199 680 теңге; 
С) 1 200 000 теңге; 
Д) 2200 064  теңге;
Е) 22 064  теңге.

8. Қаржылық салымдар бойынша кірістерді есепке алу бойынша шот-
тар байланысын құрыңыз:

А) Дт 1250 Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 6210 Сыйақылар бойынша кірістер;
В) Дт 6000 Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі;
С) Дт 6360 Өзге кірістер
     Кт 2380  Негізгі құралдар;
Д) Дт 7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар
     Кт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек; 
Е) Дт 3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
     Кт 7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар

9. Мемлекеттiк мекемеде ақша қаражаттарының қозғалысы бойынша 
келесi операциялар жүргізілді:

55 580 655 теңге мемлекеттiк мекеменiң ағымдағы шығындарына жеке 
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қаржыландыруесебiне түстi; 7 850 000 теңге ұзақ мерзiмдi активтердi алу үшiн 
күрделі салымдарды қаржыландыру шотына түстi; 7 200 000 теңгеге 10 дана 
компьютер сатып алынды; 13 200 000 теңгеге əкiмшілік қызметкерге еңбекақы 
төленген, 4 800 000 теңгеге кеңсе жабдығы сатып алынды, 3 560 000 теңге  
сомаға арнайы киiмдер есептелді, 780 455 теңгеге коммуналдық төлемдер ау-
дарылды, 5 000 000 теңге сомасына салықтар жəне міндетті төлемдер төленді.

Мерзімнің соңында қаржыландыру бюджетке қайтару қалдықтарының 
6090 шотының дебетi бойынша бейнеленетiн соманы анықтаңыз?

А) 1 390 000 теңге; 
В) 740 000 теңге; 
С) 650 000 теңге; 
Д) 4 300 000  теңге;  
Е) 32310200 теңге.  

10. Кірістердің өзге түрлерін есепке алу Нысандар альбомының қай 
нысанды көп бағанды карточкаларында жүзеге асырылады?

А) 283-нысанды;
В) 23-нысанды;
С) 83-нысанды;
Д) 243-нысанды;
Е) 223-нысанды.
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17-ТАҚЫРЫП 

ШЫҒЫСТАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
17.1 Шығыстарды есепке алу тəртібі
17.2 Операциялық шығыстар есебі
17.3 Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар есебі
17.4 Активтерді басқару бойынша шығыстар есебі
17.5 Өзге шығыстар есебі
17.6 Шығыстардың қаржылық есептілікте ашылуы
17.7 Мемлекеттік мекеменің шығыстарының құжаттық рəсімделуі

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Шығыстар, операциялық шығыс, трансферт, субсидия, субвенция.

17.1 Шығыстардың есепке алу тəртібі.

Шығыстар активтің азаюымен немесе міндеттемелердің ұлғаюымен байла-
нысты,  сенімді өлшене алатын экономикалық  пайдалардың төмендеуі немесе 
сервистік əлеуеттің төмендеуі туындағанда танылады.

Мемлекеттік мекеме шығындарды есептеу əдісі бойынша таниды.
Мемлекеттік мекеме бекітілген қаржыландыру жоспарларында көзделген 
мөлшерге жəне нысаналы мақсатына қатаң сəйкестікте бюджеттік 
қаражаттарды жұмсауға міндетті. Бюджет бойынша шығындарды есепке алу 
Шоттар жоспарының «Активтерді басқару бойынша шығыстар» мен «Өзге 
шығыстар» кіші бөлімдерінің шоттарында ескерілетін шығыстарды қоспағанда, 
мекеме, бағдарлама, кіші бағдарлама бойынша жəне бюджеттік жіктелімнің 
ерекшеліктері бойынша жүргізіледі. Мемлекеттік мекеменің шығындарын 
есепке алу үшін мынадай шоттар арналған: 

1. 7000-7100 «Операциялық шығыстар»
7010 «Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар»;
7020 «Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар»;
7030 «Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар»;
7040 «Əлеуметтік салыққа арналған шығыстар»;
7050 «Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар»;
7060 «Қорлар бойынша шығыстар»;
7070 «Іссапарларға арналған шығыстар»;
7080 «Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар»;
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7090 «Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар»;
7110 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар»;
7120 «Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар»;
7130 «Жал бойынша шығыстар»;
7140 «Өзге операциялық шығыстар»;
2. 7200 «Бюджетке төлемдер бойынша шығындар»
7210 «Трансферттер бойынша шығыстар»;
7220 «Зейнетақы мен жəрдемақы төлеу бойынша шығыстар»;
3. 7300 «Активтерді басқару бойынша шығыстар»
7230 «Субсидиялар бойынша шығыстар»;
7240 «Субвенциялар төлеу бойынша шығыстар»;
7310 «Сыйақылар бойынша шығыстар»;
7320 «Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар»;
4.7400 «Өзге шығыстар»
7410 «Əділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар»;
7420 «Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар»;
7430 «Бағамдық айырма бойынша шығыстар»;
7440 «Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар»;
7450 «Резервтерді құру бойынша шығыстар»;
7460 «Өзге шығыстар» [17.1-сызба].

17.1-сызба
Шығыстар есебі

 

 

  7000-7100 

   7200 

    7300 

  7400 
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17.2  Операциялық шығыстар есебі

Мемлекеттік мекеменің операциялық шығыстары Шоттар жоспарының 
7000-7100 «Операциялық шығыстар» бөлімі шоттарының қосалқы шотында та-
нылады жəне еңбекақы төлеуге, стипендия төлеу бойынша, қосымша белгілен-
ген зейнетақылық жарналарға, əлеуметтік салыққа, міндетті сақтандыруға, 
қорлар бойынша, іссапарларға, коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер 
бойынша, ағымдағы жөндеуге жəне ұзақ мерзімді активтерді амортизациялау 
бойынша шығыстар кіреді [17.1-кесте].

17.1-кесте
Операциялық шығыстар есебі

№ Операцияның мазмұны Дт Кт
1 Еңбекақы бойынша 

компенсациялық 
төлемдерді жəне 
шығыстарды есепке алу

7010 Еңбекақы 
төлеуге арналған 
шығыстар

3241 Еңбекақы төлеу 
бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2 Шəкіртақыны есепке алу 7020 Шəкіртақылар 
төлеу бойынша 
шығыстар 

3230 Стипендианттарға 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3 Қосымша белгіленген 
зейнетақы жарналарын 
есепке алу

7030 Қосымша 
белгіленген зейнетақы 
жарналарына 
арналған шығыстар

3142 Жинақтау 
зейнетақы қорына 
зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

4 Əлеуметтік салықты 
есептеу 

7040 Əлеуметтік 
салыққа арналған 
шығыстар

3122 Əлеуметтік салық 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

5 Міндетті сақтандыру 
бойынша шығыстарды 
есепке алу

7050 Міндетті 
сақтандыруға 
арналған шығыстар

3143 Өзге де міндетті 
жəне ерікті төлемдер 
бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

Мемлекеттік мекеме шығыстардың есептелуін мынадай корреспонденция-
лармен көрсетеді:

 – еңбекақы төлеу бойынша: 7010 «Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар» 
шотының дебеті жəне 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге  қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;

 – мемлекеттік оқу орнында стипендия төлеу бойынша: 7020 «Стипендия-
лар төлеу бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 3230 «Стипендианттарға 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;

 – қосымша белгіленген зейнетақы жарналары бойынша: 7030 «Қосымша 
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белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар» шотының дебеті 
жəне 3142 «Жинақтау зейнетақы қорларына зейнетақы жарналары бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;

 – əлеуметтік салық бойынша: 7040 «Əлеуметтік салыққа арналған  
шығыстар» шотының дебеті жəне 3122 «Əлеуметтік салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті; 

 – көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті əлеуметтік сақтандыруға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамалық актілерінде белгіленген мемлекеттік мекеме қызметкерлерін 
мемлекеттік міндетті жеке сақтандыруға міндетті төлемдер бойынша: 7050 
«Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар» қосалқы шотының дебеті жəне 
3143  «Өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер  бойынша өзге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті; 

Қорларды есептен шығару бойынша: 7060 «Қорлар бойынша шығыстар» 
шотының дебеті жəне Шоттар жоспарының «Қорлар» бөлімі шотының тиісті 
қосалқы шотының кредиті, іссапарларға есеп беретін сома бойынша: 7070 
«Іссапарларға арналған шығыстар» шотының дебеті жəне 1261 «Есеп беретін 
сомалар бойынша қызметкерлердің  қысқа  мерзімді  дебиторлық  берешегі»  
қосалқы  шотының кредиті, коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бой-
ынша: 7080 «Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар» 
шотының дебеті жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті [17.2-кесте].

17.2-кесте
Қорларды есептен шығару

№ Операцияның мазмұны Дт Кт
1 Қолданылмаған қорларды 

есептен шығару
7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1310  Материалдар 

2 Өткізілген тауарлардың, 
дайын өнімдердің өзіндік 
құнын есептен шығару

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1330 Дайын өнім
1340 Тауарлар

3 Іссапарлар бойынша 
шығыстарды есепке алу

7070 Іссапарларға 
арналған шығыстар 

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

4 Коммуналдық төлемдер 
мен өзге қызметтер 
бойынша шығыстарды 
есепке алу

7080 Коммуналдық 
төлемдер мен өзге 
қызметтер бойынша 
шығыстар

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

5 Мердігерлік əдіспен 
орындалған ағымдағы 
жөндеу бойынша 
шығыстарды есепке алу

7090 Ағымдағы 
жөндеуге арналған 
шығыстар

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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Ағымдағы жөндеуге: 7090 «Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар» 
шотының дебеті жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті корреспонденция-
лары көрсетіледі. Ұзақ мерзімді активтерді амортизациялау бойынша: 7110 
«Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар» шотының 
дебеті жəне ұзақмерзімді активтердің жиналған амортизациясы бойынша 
тиісті қосалқы шоттың кредиті [17.3-кесте].

17.3-кесте
Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар

№ Операцияның 
мазмұны Дт Кт

1 Ұзақ мерзімді 
активтердің 
амортизациясы бойынша 
шығыстарды есепке алу

7110 Ұзақ мерзімді 
активтердің 
амортизациясы 
бойынша шығыстар

2391 Негізгі құралдардың 
жинақталған амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
жинақталған амортизациясы
2721 Материалдық емес 
активтердің жинақталған 
амортизациясы

2 Ақылы төлемдерден 
түскен кірістердің 
бюджетке тиесілі 
шығыстарын есепке алу

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3132 Тауарларды (жұмыстар 
мен көрсетілген қызметтер) 
өткізуден түсетін кіріс 
бойынша бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек

3 Жал бойынша 
шығыстарды есепке алу

7130 Жал бойынша 
шығыстар

3260 Жал бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

Бюджетпен есеп айырысу бойынша: 7120 «Бюджетке төленетін төлем  бо-
йынша шығыстар» шотының дебеті жəне 3133 «Өзге операциялар бойынша 
бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының 
кредиті жəне жалдау бойынша: 7130 «Жал  бойынша шығыстар» шотының 
дебеті жəне 3260 «Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
шотының кредиті жазылады.

17.3 Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар есебі

7200 «Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар» кіші бөлімінің шот-
тарында мемлекеттік мекеменің трансферттер, субсидиялар, зейнетақы 
мен жəрдемақылар, субвенциялар төлеу бойынша шығыстары ескеріледі                 
[17.4-кесте].
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17.4-кесте
Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар есебі

№ Операцияның 
мазмұны Дт Кт

1 Төмен тұрған бюджет 
есеп беру негізінде 
трансферттерді есеп-
тен шығару

7210 Трансферттер 
бойынша шығыстар

1211 Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
1212 Ағымдағы 
нысаналы трансферттер 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
1213 Нысаналы даму 
трансферттері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

2 ЗТМО есеп беру 
негізінде зейнетақы, 
жəрдемақы үшін 
шығыстарды есепке 
алу

7220 Зейнетақы мен 
жəрдемақы төлеу 
бойынша шығыстар

1216  Зейнетақылар 
мен жəрдемақылар 
төлеуге трансферттер 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

3 Мемлекеттік 
мекемелердің 
шығыстарына суб-
сидияларды есептен 
шығару

7230 Субсидиялар 
бойынша шығыстар

1214 Жеке тұлғаларға 
субсидиялар бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
1215 Заңды тұлғаларға 
субсидиялар бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

Алынған трансферттердің қаражаты есебінен жүргізілген шығыстарды есеп-
тен шығару төмен тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
есептері негізінде мынадай жазбамен жүзеге асырылады: 7210 «Трансферттер 
бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 1210 «Бюджеттік төлемдер бойын-
ша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» шотының тиісті қосалқы шотының 
кредиті. 

Зейнетақылар мен мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар төлеу бойынша іс 
жүзінде жүргізілген шығыстар 7220 «Зейнетақы мен жəрдемақы төлеу бойын-
ша шығыстар» шотының дебеті жəне 1216 «Зейнетақылар мен жəрдемақылар  
төлеуге  трансферттер  бойынша  қысқа мерзімді дебиторлықберешек» қосалқы 
шотының кредиті бойынша ескеріледі.

Жеке жəне заңды тұлғаларға төленген субсидиялар бойынша шығыстарды 
есептен шығару мынадай жазбамен көрсетіледі: 7230 «Субсидиялар бойынша 
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шығыстар» қосалқы шотының дебеті жəне 1214 «Жеке тұлғаларға субсидиялар 
бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек», 1215 «Заңды тұлғаларға суб-
сидиялар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» қосалқы шотының 
кредиті.

17.4 Активтерді басқару бойынша шығыстар есебі

Мемлекеттік мекеме мыналар бойынша сыйақы есептеуді көрсетеді:
 – алынған қарыздар бойынша: 7310 «Сыйақылар бойынша шығыстар» 

шотының дебеті жəне 3250 «Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» 
шотының кредиті;

 – жалдау бойынша: 7310 «Сыйақылар бойынша шығыстар» шотының 
дебеті жəне 3250 «Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар» шотының 
кредиті [17.5-кесте].

17.5-кесте

№ Операцияның 
мазмұны Дт Кт

1 Қаржылық жал, қысқа 
мерзімді алынған 
қарыздар бойынша 
сыйақылар есептеу

7310 Сыйақылар 
бойынша шығыстар

3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді сыйақылар

2 Сыйақыларды төлеу 3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

1081 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

Инвестициялар объектісі шығындарының үлесінде мемлекеттік мекеменің 
қатысуын көрсету акционерлердің/қатысушылардың (жалғыз акционердің/
қатысушының) немесе мемлекеттік басқару органының жалпы жиналысының 
шешімі бойынша 7320 «Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар» шотының 
дебеті жəне 2120 «Ұзақ мерзімді қаржы  инвестициялары» шотының кредиті 
бойынша жүзеге асырылады. 
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17.5 Өзге шығыстар есебі

Шоттар Жоспарының «Өзге шығыстар» бөлімінің шоттарында ұзақ 
мерзімді активтердің əділ құнының өзгеруінен, ұзақ мерзімді активтердің 
шығып қалуынан, бағамдық айырмадан, резервтер құру бойынша жəне өзге 
шығыстар ескеріледі [17.6-кесте].

17.6-кесте
Өзге шығыстар есебі

№ Операцияның 
мазмұны Дт Кт

1 Жағымсыз 
бағамдық 
айырмашылықты 
көрсету

7430 Бағамдық айырма 
бойынша шығыстар 

1050 Шетелдік валютадағы 
ақша қаражаты
1071 Аккредитивтер
1231 Сатып алушылар мен 
тапсырыс берушілердің 
қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі 
3210 Жеткізушілерге жəне 
мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2 Қызметкерлерге 
демалыс бойынша 
резерв есептеу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3246 Пайдаланылмаған 
демалыс бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3 Еңбек 
демалысақысы 
бойынша резерв 
болмаған жағдайда 
қызметкерге 
демалысақы есептеу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3241 Еңбекақы төлеу 
бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек

4 Активтердің əділ 
құнының өзгеруі 
бойынша шығыстар

7410 Əділ құнының 
өзгеруі бойынша 
шығыстар

1120 Қысқа мерзімді қаржы 
инвестициялары (əділ құны 
бойынша есептелетін)
2120 Ұзақ мерзімді қаржы 
инвестициялары 
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
2600 Биологиялық активтер  

Ұзақ мерзімді активтердің əділ құнының өзгеруінен шығысты тану мына-
дай жазбамен көрсетіледі: 7410 «Əділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар» 
шотының дебеті жəне ұзақ мерзімді активтің тиісті шотының кредиті.
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Мемлекеттік мекеме бағамдық айырмадан шығыстарды мынадай жазбамен 
көрсетеді:

 – бағам төмендегенде: 7430 «Бағамдық айырма бойынша шығыстар» 
шотының дебеті, Шоттар жоспары активінің тиісті қосалқы шотының/
шотының кредиті; 

 – бағам артқанда: 7430 «Бағамдық айырма бойынша шығыстар» шотының 
дебеті жəне Шоттар жоспары міндеттемелерінің тиісті қосалқы шотының/
шотының кредиті.

Активтердің құнсыздануынан шығыстар 7440 «Активтердің құнсыздануы-
нан түсетін шығыстар» шотының дебеті жəне активтердің құнсыздануына 
резервтерді есепке алу бойынша тиісті шоттың кредиті [17.7-кесте].

17.7-кесте
Активтердің құнсыздануынан шығыстар

№ Операцияның 
мазмұны

Дт Кт

1 Активтердің 
құнсыздануы бо-
йынша шығыстарды 
есептеу

7440 Активтердің 
құнсыздануынан түсетін 
шығыстар

2392 Негізгі құралдардың 
құнсыздануына резерв
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв
1360 Қорлардың 
құнсыздануына резерв

2 Күмəнді дебиторлық 
берешектер бойынша 
резерв есептеу

7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

1290 Күмəнді дебиторлық 
берешектер бойынша 
резерв

Мемлекеттік мекеме резервтер құру бойынша шығыстарды мынадай кор-
респонденциямен көрсетеді: 7450 «Резервтерді құру бойынша шығыстар» 
шотының дебеті жəне 1290 «Күмəнді дебиторлық берешектер бойынша ре-
зерв» шотының кредиті.

Өзге шығыстар мемлекеттік мекеменің есебінде мынадай тізбектермен 
көрсетіледі: 7460 «Өзге шығыстар» шотының дебеті жəне Шоттар жоспарының 
«Қорлар» кіші бөлімі шотының тиісті қосалқы шотының (бұзылудан қорларды 
жоғалтқанда), 2610 «Жануарлар» шотының, 2620 «Көпжылдық екпелер» 
шотының кредиті.

Жыл аяқталғанда мемлекеттік мекеме есепті жылдың қаржы нəтижесіне 
шығыстардың шоттарын жабуды жүргізеді, бұл ретте 5210 «Есепті жылдың 
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қаржылық нəтижесі» шоты дебеттеледі жəне шығыстардың тиісті шоты 
кредиттеледі.

17.6 Шығыстардың қаржылық есептілікте ашылуы

Мемлекеттік мекеменің қаржылық қызмет нəтижелері туралы есеп (1 
«Бухгалтерлік баланс» нысанына 1-қосымша) ағымдағы кезеңнің кірістері мен 
шығыстары туралы ақпаратты жəне есепті жылдың қаржылық нəтижелерін 
білдіреді.

200 «Шығыстар – барлығы» жолы 110, 130, 140, 150-жолдардың сомасын 
көрсетеді.

110 «Мемлекеттік мекеменің шығыстары» жолы бойынша 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121-жолдардың сомасы көрсетіледі.

111 «Еңбекақы төлеу» (7010, 7030) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің 
қызметкерлерінің еңбегіне ақы, уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша 
жəрдемақылар төлеу жəне басқа да төлемдер бойынша шығыстардың сомасы 
көрсетіледі.

112 «Стипендиялар» (7020) жолы бойынша есептелген стипендиялар бо-
йынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

113 «Бюджетке салықтар мен төлемдер» (7040) жолы бойынша əлеуметтік 
салық жəне басқа бюджетке тиесілі төлемдер бойынша шығыстардың сомасы 
көрсетіледі.

114 «Қорлар» (7060) жолы бойынша есепті кезең ішінде мемлекеттік 
мекеменің мұқтажы үшін пайдаланылған жəне сырт ұйымдарға сатылған 
қорлардың құны көрсетіледі.

115 «Іссапарлық шығыстар» (7070) жолы бойынша мемлекеттік мекеме 
қызметкерлерінің іссапарларына байланысты есептелген шығыстардың сома-
сы көрсетіледі.

116 «Коммуналдық шығыстар» (7080) жолы бойынша коммуналдық 
қызметтер (газ, су, электр энергиясы, жылу) үшін есептелген шығыстардың со-
масы көрсетіледі.

117 «Жал бойынша шығыстар» (7130) жолы бойынша операциялық жалдау 
бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

118 «Ұзақ мерзімді активтерді ұстау» (7090) жолы бойынша ұзақ мерзімді 
активтерді ағымдағы жөндеуге арналып есептелген шығыстардың сомасы 
көрсетіледі.

119 «Байланыс қызметтері» (7080) жолы бойынша байланыс қызметтері 
бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

120 «Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы жəне құнсыздануы» (7110, 
7440) жолы бойынша негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, 
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инвестициялық жылжымайтын мүлік пен биологиялық активтердің амор-
тизациясы мен құнсыздануы бойынша есептелген шығыстардың сомасы 
көрсетіледі.

121 «Өзге операциялық шығыстар» (7050, 7120, 7140) жолы бойынша  
сақтандыру төлемдері бойынша, ұзақ мерзімді активтерді сатудан түскен 
кірістерді бюджетке беру, ақылы қызметтерден бюджетке сметадан тыс түсім-
дер мен басқа операциялық шығыстар бойынша есептелген шығыстардың со-
масы көрсетіледі.

130 «Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар» жолы бойынша 131, 132, 
133, 134-жолдардың сомасы көрсетіледі.

131 «Зейнетақылар мен жəрдемақылар» (7220) жолы бойынша  Мемлекеттік 
зейнетақы төлеу орталығы арқылы төленген зейнетақылар мен жəрдемақылар 
бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

132 «Субсидиялар» (7230) жолы бойынша жеке жəне заңды тұлғаларға 
төленген субсидиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі. 

133 «Трансферттер» (7210) жолы бойынша төленген трансферттер бойын-
ша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

134 «Өзгелер» (7240) жолы бойынша өзге бюджеттік төлемдер бойынша 
есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

140 «Активтерді басқару бойынша шығыстар» жолы бойынша 141, 
142-жолдардың сомасы көрсетіледі.

141 «Сыйақылар» (7310) жолы бойынша алынған қарыздар мен  қаржылық 
жалдау бойынша есептелген сыйақылар бойынша шығыстар  көрсетіледі. 

142 «Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар» (7320) жолы бойынша 
есептің бұдан алдыңғы жолдарында көрсетілмеген активтерді басқарудан өзге 
шығыстар сомасы көрсетіледі. 

150 «Өзге шығыстар» (7440, 7450, 7460) жолы бойынша активтердің 
құнсыздануына арналған резервті, күмəнді борыштар бойынша резервті құру 
бойынша, демалыстарды төлеуге арналған шығыстар жəне басқа шығыстар 
көрсетіледі.

300 «Өзге қызметтерден қаржылық нəтиже» жолы бойынша 210, 220, 
230-жолдардың сомасы көрсетіледі.

210 «Ұзақ мерзімді активтердің шығуы» (6320, 7420) жолы бойынша 
активтерді өтеусіз беруден немесе есептен шығарудан қаржылық нəтиже  
көрсетіледі.

220 «Бағамдық айырма» (6340, 7430) жолы бойынша есепте валюталардың 
əртүрлі айырбас бағамдарын пайдалана отырып есептілік валютасында 
көрсетілген шетелдік валюта бірліктерінің бірдей санының көрініс табуының 
нəтижесінде туындаған бағамдық айырма бойынша қаржылық нəтиже 
көрсетіледі. 

230 «Өзгелер» (6310, 7410) жолы бойынша əділ құнды өзгертуден қаржылық 
нəтиже көрсетіледі. 
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400 «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» жолында 100 жəне 200-жолдар-
дың 300-жолмен айырмасының жалпы сомасы көрсетіледі [17.8-кесте].

17.8-кесте
Өзге шығыстар

Көрсеткіштер Жол 
коды

Есепті 
кезеңде

Алдыңғы 
кезеңде

1 2 3 4
Əділ құнының өзгеруінен 010
Ұзақ мерзімді активтерді есептен шығару 
бойынша

020

Бағамдық айырма бойынша 030
Активтердің құнсыздануынан 040
Резервтер құру: 050

күмəнді дебиторлық берешектер бойынша 051
қызметкерлердің демалыстары бойынша 052
бағалау жəне шартты міндеттемелер бойынша 053
Мемлекеттік мекеме есебінен қабылданған 
жетіспеушіліктер мен ұрлықтар бойынша 
шығыстар 

060

Бүліну немесе зілзала апаттарынан есептен 
шығарылған

070

…
…
Барлығы

17.7 Мемлекеттік мекеменің шығыстарының құжаттық рəсімделуі

Негізгі құралдардың амортизациясы жəне инвестициялық жылжымайтын 
мүлік бойынша шығыстарды есепке алу негізгі құралдарды, жылжымайтын 
мүлікті, жануарларды (жұмысшы мал), ауылшаруашылық қызметіне байланыс-
ты емес өсімдіктерді Нысандар альбомының ОС-6, ОС-8 нысанды түгендеу 
карточкаларында жүргізіледі, онда теңгемен амортизацияның жылдық сомасы, 
тозу есептелетін ай жəне жыл жазылады. Ай сайынғы амортизацияны есептеу 
Нысандар альбомының 459 нысанды Ұзақ мерзімді активтердің амортизация 
сомасын есептеудің əзірленген кестесінде өсу қорытындысымен көрсетіледі. 

Материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша шығыстарды 
есепке алу Нысандар альбомының НОС-6 нысанды активтерді есепке алудың 
түгендеу карточкаларында жүргізіледі, онда теңгемен амортизацияның жылдық 
жəне айлық сомасы, соңғы рет тозу есептелетін ай жəне жыл жазылады. 
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Іссапарларға шығыстарды есепке алу Нысандар альбомының 386 нысанды 
есеп беретін тұлғалармен  есеп  айырысулар  бойынша  жинақтау ведомосінде 
(8-мемориалды ордерде) жүргізіледі.

Есеп беретін тұлғаларының саны көп емес мемлекеттік мекемелерде есеп 
айырысулардың талдама есебі Нысандар альбомының 292-а нысанды карточ-
каларында (Нысандар альбомының 292 нысанды кітабында) есептілікке жа-
уапты əр тұлға бойынша жүргізіледі.

Шығыстарды есепке алу 19-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 
458 нысанды операциялық шығыстарды есептеудің жиынтық ведомостінде 
жүргізіледі;

20-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 458-а нысанды бюджеттік 
төлемдер бойынша шығыстарды есептеудің жинақтау ведомосі;

21-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 458-б нысанды активтерді 
басқару жөніндегі шығыстарды есептеудің жинақтау ведомосі;

22-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 458-в нысанды өзге опера-
циялар бойынша шығыстарды есептеудің жинақтау ведомосі.

Шығыстардың қалған түрлерді есепке алу Нысандар альбомының 283 
нысанды көп бағанды карточкаларында немесе Нысандар альбомының 292-
а нысанды карточкасында (Нысандар альбомының 292 нысанды кітабында) 
жүргізіледі.

Резервтер бойынша шығындарды есепке алу Нысандар альбомының 283 
нысанды көп бағанды карточкасымен ресімделеді.
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Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Шығыстардың есепке алу тəртібі.
2. Мемлекеттік мекеменің шығындарын есепке алу үшін қандай шоттар 

арналған?
3. Операциялық шығыстар есебі.
4. Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар есебі.
5. Активтерді басқару бойынша шығыстар есебі жайлы айтыңыз.
6. Өзге шығыстар есебі.
7. Мемлекеттік мекеме бағамдық айырмадан шығыстарды қандай жазба-

мен көрсетеді?
8. Активтердің құнсыздануынан шығыстар бойынша шоттар байланысын 

сипаттаңыз.
9. Мемлекеттік мекеменің шығыстарының құжаттық рəсімделуі.
10. Шығыстарды есепке алу бойынша қандай құжаттар рəсімделеді?

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Мемлекеттік мекеме шығынды қандай əдіспен таниды?
А) Есептеу;
В) Сату;
С) Жою;
Д) Кумулятивтік;
Е) Бірқалыпты.

2. Мемлекеттік мекеменің шығындарын есепке алуға арналған шот-
тарды атаңыздар:

А) 7000, 7100, 7200, 7300, 7400; 
В) 1000, 1300, 7200, 7300, 7400;
С) 1400, 7100, 7200, 7300, 7400;
Д) 7000, 7100, 2300, 7300, 7400;
Е) 1300, 7100, 7200, 2700, 7400.

3. Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстарды 
есепке алу бойынша бухгалтерлік жазбалар:

А) Дт 7080 Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар
     Кт 3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
В) Дт 7090 Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар
        Кт 3210  Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;



350

С) Дт 7070 Іссапарларға арналған шығыстар
     Кт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі; 
Д) Дт 7060 Қорлар бойынша шығыстар
     Кт 1340 Тауарлар;
Е) Дт 7060 Қорлар бойынша шығыстар
     Кт 1330 Дайын өнім.

4. Жұмыстар мен қызметтерді өндіру мен өткізудегі шығындарды 
есептеу:

А) Қосарлы жазу;
В) Бағалау;
С) Девальвация;
Д) Калькуляция;
Е) Депозит.

5. Мемлекеттік мекеменің трансферттер, субсидиялар, зейнетақы мен 
жəрдемақылар, субвенциялар төлеу бойынша шығыстар қай кіші бөлім 
шоттарында ескеріледі?

А) 7130 «Жал бойынша шығыстар»;
В) 7200 «Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар» кіші бөлімінің шотта-
рында; 
С) 7210 «Трансферттер бойынша шығыстар»;
Д) 7230 «Субсидиялар бойынша шығыстар»;
Е) 7320 «Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар».

6. Жұмыстар мен қызметтерді өндіру мен өткізудегі шығындарды 
есептеу:

А) Девальвация;
В) Қосарлы жазу;
С) Калькуляция;    
Д) Бағалау;
Е) Депозит.

7. Шығыстарды есепке алу қай мемориалды ордер жəне Нысандар 
альбомының қай нысанында  жүргізіледі?

А) 1-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 48 нысан;
В) 15-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 468 нысан;
С) 19-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 458 нысан;
Д) 12-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 428 нысан;
Е) 19-мемориалды ордер – Нысандар альбомының 438 нысан.
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8. Шығындарды үлестіру дегеніміз не?
А) нақты нысан шығындарына шығындарды жатқызу процесі;
В) шығындар бойынша мəліметтер жинақталатын есептік бірлік;
С) еңбек өнімділігіндегі үдеріс құны өлшенеді;
Д) тұрақты шығындар;
В) қосарлы жазу.

9. Ақылы төлемдерден түскен кірістердің бюджетке тиесілі бойынша 
шығыстарын есепке алу бойынша шоттар байланысы:

А) Дт 7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар
     Кт 3132 Тауарларды (жұмыстар мен көрсетілген қызметтер) өткізуден 
түсетін кіріс бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
В) Дт 7090 Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар
     Кт 3210  Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
С) Дт 7070 Іссапарларға арналған шығыстар
     Кт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі; 
Д) Дт 7060 Қорлар бойынша шығыстар
     Кт 1340 Тауарлар;
Е) Дт 7060 Қорлар бойынша шығыстар
     Кт 1330 Дайын өнім.

10. Төмен тұрған бюджет есеп беру негізінде трансферттерді есептен 
шығару бойынша шоттар байланысы:

А) Дт 7210 Трансферттер бойынша шығыстар
     Кт 1212 Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек;
В) Дт 7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар
     Кт 3132 Тауарларды (жұмыстар мен көрсетілген қызметтер) өткізуден 
түсетін кіріс бойынша бюджет алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек;
С) Дт 7090 Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар
     Кт 3210  Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек;
Д) Дт 7070 Іссапарларға арналған шығыстар
     Кт 1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі; 
Е) Дт 7060 Қорлар бойынша шығыстар
     Кт 1340 Тауарлар.
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18-ТАҚЫРЫП

ӨНДІРІСКЕ ЖƏНЕ БАСҚА МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН 
ШЫҒЫНДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
18.1 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындарды есепке алу 
тəртібін ұйымдастыру 
18.2 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындарды есебі
18.3 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындарды құжаттық 
рəсімделу

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Тікелей шығыс, үстеме шығыс, калькуляция.

18.1 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындарды 
есепке алу тəртібін ұйымдастыру.

Қорларды өндіруге жəне қайта өңдеуге жұмсалатын шығындар тікелей 
жəне үстеме (жанама) шығыстар болып бөлінеді: 

 – тікелей шығыстарға өнім бірліктеріне тікелей байланысты шығындар 
жатады: материалдар, өндірістегі жұмысшылардың, ғылыми қызметкерлердің 
еңбекақылары жəне басқа шығыстар, электр энергиясы, есеп жылының 
өнімі құнына жатқызылған өткен жылдардың шығындары жəне өзге тікелей 
шығындар; 

 – үстеме (жанама) шығындарға мыналар жатады: басқару аппараты мен 
қызмет көрсетуші персоналдың жалақысы, үй-жайларды жалдау, жылу, 
ағымдағы жөндеу мен өзге жанама шығыстар.

Өндіріске жəне басқа мақсаттарға шығындарды есепке алу үшін 8010 
«Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар» шотының мынадай-
шоттары арналған:

8011 «Материалдар»;
8012 «Еңбекақы»;
8013 «Еңбекақыдан аударымдар»;
8014 «Үстеме шығыстар».
Егер мемлекеттік мекеме өнімнің бір түрін өндірсе, барлық шығындар 

тікелей болып табылады. Калькуляцияның бірнеше нысандары болғанда 
үстеме шығыстар алдын ала 8014 «Үстеме шығыстар» қосалқы шотында 
ескеріледі.
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Өндірістік (оқу) шеберханаларында жəне баспа өнімдерін дайындағанда 
үстеме шығыстарды бөлу ай сайын жүргізіледі, ал қосалқы ауылдық жəне оқу-
тəжірибелік шаруашылықтарда жыл соңында жүргізіледі. Нақты шарттарға 
қарай үстеме шығыстар жеке бұйымдар, ауылшаруашылық өнімдерінің түрлері 
немесе өндірістегі жұмысшылардың, ғылыми қызметкерлердің жəне өндірісте 
жұмыс істейтін басқа қызметкерлердің еңбекақыларына тең өндірістің сала-
лары немесе жұмсалған материалдар бойынша немесе тікелей шығындардың 
жиынтығы бойынша бөлінеді [18.1-сызба].

18.1-сызба
Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар есебі

 

  

   

 

 ( ) 

18.2 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындарды 
есебі

Өндіріс бойынша операцияларды ай басында көрсеткен кезде, аяқталмаған 
өндірістің сальдосы өндірістік есеп шотына ауыстырылады: 8010 «Өндіріске 
жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар» шотының дебеті жəне 1320 
«Аяқталмаған өндіріс» шотының кредиті.

Тікелей өндірістік шығындар 8010 «Өндіріске жəне басқа мақсаттарға 
арналған шығындар» тиісті шотына тікелей жатады:

 – қорларды есептен шығару: 8011 «Материалдар» қосалқы шотының 
дебеті жəне Шоттар жоспарының «Қорлар» бөлімі шотының тиісті қосалқы 
шотының кредиті;
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 – өндірістегі қызметкерлердің еңбекақысын есептеу: 8012 «Еңбекақы» 
қосалқы шотының дебеті жəне 3241 «Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» қосалқы шотының кредиті;

 – еңбекақыдан аударымдар: 8013 «Еңбекақыдан аударымдар» қосалқы 
шотының дебеті жəне 3122 «Əлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек», 3141 «Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру 
қорынаміндетті əлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» қосалқы шоттарының кредиті [18.1-кесте].

18.1-кесте
Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған 

шығындар шоттар байланысы
№ Операция мазмұны Дт Кт

1 Есепті кезең басында 
аяқталмаған өндіріс 
қалдығы өндірістік есеп 
шотына аударылады

8010 Өндіріске жəне 
басқа мақсаттарға 
арналған шығындар

1320 Аяқталмаған 
өндіріс

2 Өнiмдердi өндiруге 
арналған материалдарды 
қоймадан беру

8011  Материалдар 1310  Материалдар

3 Жануарларды 
бордақылау үшін жемді 
есептен шығару

8011 Материалдар 1319 Өзге материалдар

4 Өндіріспен айналысатын 
жұмысшыларға 
еңбекақы есептеу

8012 Еңбекақы 3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

5 Өзге өндірістік 
шығындарды есептеу

8014 Үстеме 
шығыстар

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы, 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы,
3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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18.1-кестенің жалғасы
6 Ауылшаруашылық 

өнімдерін дайындау 
жəне қайта өңдеу үшін 
жеткізушілерден шот 
алынды

8014 Үстеме 
шығыстар

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

7 Өндіріспен айналысатын 
жұмысшылардың 
еңбекақысынан 
əлеуметтік 
салықтыесептеу

8013 Еңбекақыдан 
аударымдар

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3141 Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру 
қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

Есепті кезеңнің соңында өндірістік шығындардың жалпы қорытындысы 
жүргізіледі. Бұл ретте шоттардың мынадай корреспонденциясы жүзеге асыры-
лады: 8010 «Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар» шотының 
дебеті жəне 8011 «Материалдар», 8012 «Еңбекақы», 8013 «Еңбекақыдан   ау-
дарымдар», 8014 «Үстеме шығыстар» тиісті қосалқы шоттарының кредиті 
[18.2-кесте].

18.2-кесте
Өндірістік шығындардың жалпы қорытындылануы

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Өндірістік шығындарды 

жинақтау
8010 Өндіріске жəне 
басқа мақсаттарға 
арналған шығындар

8011 Материалдар
8012 Еңбекақы
8013 Еңбекақыдан 
аударымдар
8014 Үстеме шығыстар

Есепті кезеңнің соңында өндірістік шоттардан сальдо аяқталмаған өндіріс-
тің ай соңындағы қалдықтарын анықтау үшін дайын өнімге жəне аяқталмаған 
өндіріске ауыстырылады: 1330 «Дайын өнім» шотының дебеті жəне 8010 
«Өндіріске жəне басқа мақсаттарға  арналған  шығындар» шотының кредиті, 
1320 «Аяқталмаған өндіріс» шотының дебеті, 8010 «Өндіріске жəне басқа 
мақсаттарға арналған шығындар» шотының кредиті [18.3-кесте].
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18.3-кесте
Өндірістік шығындардың есебі

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Өндірістен дайын 

өнімдердің шығарылуы
1330 Дайын өнім 8010 Өндіріске жəне 

басқа мақсаттарға 
арналған шығындар

2 Айдың соңында балансқа 
қосу үшін аяқталмаған 
өндіріс қалдығын 
аударады

1320 Аяқталмаған 
өндіріс

8010 Өндіріске жəне 
басқа мақсаттарға 
арналған шығындар

3 Өткізілген дайын өнім 
өзіндік құны есептен 
шығарылды

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1330 Дайын өнім

18.3 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындарды 
құжаттық рəсімделу

Өндірістік шығындардың талдама есебі дайындамалар мен қайта 
өндеулердің əр түрі бойынша (ішкі киім тігу, отын дайындау, жеміс-
жидектерді қайта өндеу жəне дайындамалармен қайта өңдеулер) Нысандар 
альбомының 292-а нысанды карточкаларында (Нысандар альбомының 292 
нысанды кітабында) жүргізіледі. Бұйым түрлері бойынша, шығындар сы-
ныптамасы бойынша, ауылшаруашылық дақылдарының əр атауына немесе 
жануарлардың əр тобына Нысандар альбомының 283 нысанды көп бағанды 
карточкаларында жүргізіледі. Өсімдіктану бойынша егіншілік, бағбаншылық, 
көкөніс өсірушілік шығындары жеке ескеріледі. Қажет болған жағдайда жеке 
дақылдар бойынша (бидай, жемістер, картоп, жидектер жəне басқа дақылдар) 
жүргізіледі. Мал шаруашылығы бойынша ірі қара мал, қой шаруашылығы, 
шошқа шаруашылығы, құс шаруашылығы бойынша шығындар жеке ескеріледі.

Тəжірибелік құрылғыларды дайындау бойынша талдама есеп Нысандар 
альбомының 283 нысанды көп бағанды карточкаларда əр тəжірибелік құрылғы 
бойынша жүргізіледі.

Жұмыстар аяқталған соң тəжірибелік құрылғы кіріске жазылмайды, ал 
көрсетіледі, сонда акті құрастырылады жəне материалдар, құрылғыны қайта 
монтаждағанда алынған құралдарды қолдану бағасы бойынша кіріске жазы-
лады.

Материалдардың сол немесе басқа түрін даярлау мен қайта даярлау 
аяқталғанда, тиісті тұлғалардың қолы бар акті жасалады, онда қайта даяр-
лауда немесе даярлаудан алынған құндылықтардың саны, осы жұмыстарға 
жұмсалатын шығындар мен олардың өзіндік құны көрсетіледі. Актіні 
мемлекеттік мекеме басшысы бекітеді жəне осы шоттан шығындар сомасын 
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есептен шығару жəне тиісті шоттар бойынша алынған құндылықтарды кіріске 
жазу құқығына арналған құжат қызметін атқарады.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 132-134.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің  2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 
179-183 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 166-172с.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар ұғымы жəне 
жіктелуін сипаттаңыз.

2. Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар есебі бойынша 
шоттар байланысын құрыңыз.

3. Тікелей жəне үстеме шығындар айырмашылығын жəне ұйымдастыру  
тəртібінің ерекшеліктерін жіктеңіздер.

4. «Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар» қандай шоттар-
да жүргізіледі?

5. Өндірістік шығындарды жинақтауды қалай түсінесіз?
6. Өндірістік шығындардың талдама есебі қалай жүргізіледі?
7. Үстеме шығыстар жайлы сипаттаңыз.
8. Калькуляция ұғымына анықтама беріңіз.
9. Актінің рəсімделуі.
10. Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар құжаттық 

ресімделуі қалай жүргізіледі?
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Студенттердің іскерлік дағдыларын қалыптастыруға 
арналған тапсырмалар

1-есеп

2013 жылы қыркүйекте №12 орта мектепте құны 238 000 теңге тұратын 
қызмет көрсетілді. Қызмет көрсету шығындарын мыналар құрады:

1. Материалдар – 80 000 теңге
2. Коммуналдық қызмет құны 56 000 теңге, оның ішінде:
электрэнергиясы –14 500 теңге
басқа коммуналдық қызметтер – 41 500 теңге
3. Қосымша шығындар (үстеме шығындар) – 42 000 теңге, оның ішінде: 
жабдық амортизациясы – 12 000 теңге
кеңсе жалы  – 30 000 теңге
4. Еңбекақы төлемі – 60 000 теңге
5. Еңбекақы төлемінен барлық аударымдар есептелінді.
6. Салықтар бойынша зейнетақы аударымдары жəне бюджет қарыздары 

толықтай жабылып, еңбекақы толықтай берілді.
Тапсырма:
Айға есептелген қызмет көрсетудің өзіндік құнын анықтаңыз. Операция-

ларды бухгалтерлік есепте көрсетіңіз. 

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Қорларды өндіруге жəне қайта өңдеуге жұмсалатын шығындардың 
жіктелуі:

А) Өндірістік жəне өндірістік емес;
В) Реттелетін жəне реттелмейтін шығындар;
С) Жай жəне күрделі;
Д) Реттеуші жəне күрделі;
Е) ікелей жəне үстеме шығыстар.

2. Тікелей шығыстарға:
А) Өндірістегі жұмысшылардың, ғылыми қызметкерлердің еңбекақылары;
В) Басқару аппараты мен қызмет   көрсетуші   персоналдың   жалақысы;
С) Үй-жайларды  жалдау;
Д) Жылу;
Е) Ағымдағы жөндеу.

3. Үстеме (жанама) шығындар:
А) Үй-жайларды  жалдау;
В) Өндірістегі жұмысшысылардың, 
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С) электр энергиясы, 
Д) Есеп жылының өнімі құнына жатқызылған өткен жылдардың шығын-
дары жылу;
Е) Ғылыми қызметкерлердің еңбекақылары.

4. Өндіріс көлемі өскенде өнім бірліктеріне байланысты тұрақты 
шығын қалай өзгереді?

А) Тұрақты шама болып табылады;
В) Азаяды;
С) Көбейеді;
Д) Секірмелі түрде өзгереді;
Е) Сызықтық тəуелділікте  өзгереді.

5. «Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар» қандай 
шоттарда көрініс табады?

А) 7010;
В) 8010;
С) 7110;
Д) 1300;
Е) 1010.

6. Есепті кезең басында аяқталмаған өндіріс қалдығы өндірістік есеп 
шотына аударылады:

А) Дт 8011  Материалдар
     Кт 1310  Материалдар;
В) Дт 8010 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар
     Кт 1320 Аяқталмаған өндіріс;
С) Дт 8012 Еңбекақы
     Кт 3141 Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына міндетті əлеуметтік 
аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек;
Д) Дт 8014 Үстеме шығыстар
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы; 
Е) Дт 8014 Үстеме шығыстар
    Кт 2721 Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы.

7. Өндіріс үдерісіндегі экономикалық рөліне байланысты шығындар 
бөлінеді:

А) Альтернативті жəне аралас;
В) Негізгі жəне жүктемелі;
С) Тікелей жəне жанама;
Д) Реттелетін жəне реттелмейтін;
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Е) Жай жəне жанама.

8. Өзгермелі шығындарға жатады:
А) Өндірістік жұмысшылардың еңбекақысы, шикізаттар мен материалдарға 
шығындар;
В) Амортизациялық аударымдар;
С) Əкімшілік жəне басқарушылық шығыстар;
Д) Өнімді өткізуге байланысты шығыстар;
Е) Несиеге пайыздар.

9. Өндіріске арналған шығындар құрамы бойынша қалай сыныптала-
ды (біртектілігімен немесе түрлерімен)?

А) Нақты, жоспарлы;
В) Тікелей, бір жолғы;
С) Коммерциялық, ағымдағы;
Д) Негізгі, жүктемелі;
Е) Бір элементтік, кешенді.

10.  Реттелмейтін шығындар дегеніміз не?
А) Өнімнің жекелеген түрлерін өндіруге кеткен шығындар;
В) Жұмысшы көлеміне ықпал ете алатын шығындар;
С) Кейбіреулері болашақта өтелмейтін өткен кезең шығыстары;
Д) Жұмысшы ықпал ете алмайтын шығын сатысы;
Е) Өнімнің өзіндік құнына тікелей жатқызылмайды.
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19-ТАҚЫРЫП 

БАҒАЛАУ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН, ШАРТТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ 
ЖƏНЕ ШАРТТЫ АКТИВТЕРДІ АНЫҚТАУ

Жоспар
19.1 Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді жəне шартты 
активтерді есепке алуын ұйымдастыру 
19.2 Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді жəне шартты 
активтерді есебі жəне қаржылық есептілікте ашылуы
19.3 Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді жəне шартты 
активтерді құжаттау

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Бағалау міндеттемелер, шартты міндеттемелер, шартты актив, кепілдік 

міндеттемелер.

19.1 Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді жəне шарт-
ты активтерді есепке алуын ұйымдастыру 

Активтердің амортизациясы, құнсыздануы жəне күмəнді қарыздар бағалау 
міндеттемелеріне жатпайды, бұл баптар активтердің баланстық құнының 
түзетілімі болып саналады жəне бұл бөлімде қарастырылмайды.

Мемлекеттік мекеменің бағалау мiндеттемелерін есепке алуға арналған 
шоттар:

3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
3320 «Қысқа мерзiмдi кепiлдiк мiндеттемелері»;
4210 «Ұзақ мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
4220 «Ұзақ мерзiмдi кепiлдiк мiндеттемелері».
Бағалау міндеттемелері мынадай жағдайларда танылады: 
 – мемлекеттік мекеменің қандай да бір өткен оқиға бойынша туған 

міндеттемесі бар (заңды немесе тəжірибеден туындайтын);
 – міндеттемені реттеу үшін экономикалық тиімділігі бар қорларды шығару 

қажет деп тану ықтималдығы бар; 
 – міндеттеме мөлшерінің сенімді есептік бағалауын келтіруге болады. 
Егер бұл шарттар орындалмаса, онда бағалау мiндеттемелері танылмауы 

тиіс. 
Заңды мiндеттеме əдетте шарт немесе заңнама əсерiнiң нəтижесiнде пайда 

болады.
Бухгалтерлік есепте бағалау міндеттемесін таныған кезде мынадай тізбек 

беріледі: 7450 «Резервтерді  құру бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 
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3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері», 4210 «Ұзақ мерзiмдi бағалау 
мiндеттемелері» шотының кредиті.

Бағалау міндеттемесі ретінде танылған сома есепті күнге ағымдық 
міндеттемені өтеуге қажет шығындардың ең жоғары есептік бағасы ретінде 
болуы тиіс.  

Бағалау міндеттемесі ретінде танылған сома есепті күнге ағымдық 
міндеттемені өтеуге қажет шығындардың ең жоғары есептік бағасы ретінде 
болуы тиіс.  

Ағымдағы міндеттемені өтеуге қажет шығындардың ең жоғары есептік 
бағасы – бұл субъекті есепті күнге міндеттемені өтеу үшін төлеуі немесе 
үшінші тарапқа аударуы мүмкін сома. 

19.1-сызба
Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді жəне шартты ак-

тивтер есебі
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Бағалау міндеттемесін өтеуге қажет кейбір немесе барлық шығындарды 
басқа тараптың өтеуі күтілген жағдайда өтем субъект міндеттемені өтегенде, 
өтемнің алынуы анық болған жағдайда ғана танылуы тиіс. Өтем жеке ак-
тив ретінде есептелуі тиіс. Өтемге байланысты танылған сома бағалау 
міндеттемесінің сомасынан аспауы тиіс. Қызметтің қаржы нəтижелері туралы 
есепте бағалау міндеттемесіне жатқызылған шығыс өтеуге қатысты танылған 
соманы шегере отырып көрсетіледі. Бағалау міндеттемелері жыл соңында 
қайта қаралуы жəне ағымдағы ең жоғары есеп бағасын көрсету үшін түзеліп 
отыруы тиіс. Егер мiндеттеменiң өтеуiне экономикалық пайдалар немесе пай-
далы əлеуеті бар қорлардың шығуы талап етілуіне ықтималдық жоқ болса, 
онда бағалау мiндеттемелері жойылуы тиіс [19.1-сызба].

19.2  Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді жəне 
шартты активтердің есебі жəне қаржылық есептілікте ашылуы
 
Бағалау міндеттемесі бойынша есептелген резрвті жойған кезде мынадай 

тізбек беріледі: 3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері» дебеті жəне 
7450 «Резервтерді құру бойынша шығыстар» шотының кредиті [19.1-кесте].

19.1-кесте
Бағалау міндеттемелерін, шартты міндеттемелерді жəне шартты ак-

тивтер шоттар байланысы
№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Бағалау міндеттемелерін 

есепке алу
7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

3310 Қысқа мерзімді 
бағалау міндеттемелері

2 Бағалау міндеттемелері 
бойынша есептелген 
резервтердің жойылуы

3310 Қысқа 
мерзімді бағалау 
міндеттемелері

7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

3 Кепілдеме 
міндеттемелері бойынша 
резерв құру

7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

3320 Қысқа мерзімді 
кепілдік міндеттемелер

4 Кепілдеме берілген 
мерзім ішінде жөндеу 
жəне қызмет көрсету 
бойынша кепілдеме 
шығындарын кепілдеме 
резерв есебінен есептен 
шығару

3320 Қысқа 
мерзімді кепілдік 
міндеттемелер

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

5 Ұзақ мерзімді бағалау 
міндеттемелерін есепке 
алу

7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

4210 Ұзақ мерзімді 
бағалау міндеттемелері
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Бағалау мiндеттемесіне қарсы басында оларға қатысты құрылған      
шығындар ғана есептеледі. Алғашқыда басқа мақсаттарға құрылған бағалау 
мiндеттемесіне қарсы шығындарды есепке алу екi əр түрлi оқиғалардың 
ықпалын жасырады.

Əйтеуір бір өтелетін шығындар бойынша бағалау міндеттемелері таныл-
майды, өйткені қаржылық есептілік болашақтағы мүмкін жағдайды емес, есеп 
кезеңінің соңындағы жағдайды көрсетеді.

Бағалау міндеттемелерінің туындауы бойынша түрлі ахуалдардың үлгілері 
берілген:

Мемлекеттік мекеме шартты міндеттемені мойындамайды, экономикалық 
пайдасы бар ресурстардың шығып қалуы алыс болып табылған жағдайлардан 
басқа жағдайларда, қаржылық есептіліктің түсініктеме жазбасындағы шартты 
міндеттемені ашады.

Шартты активтер қаржылық есептілікте танылмайды, өйткені бұл мүмкін 
ешқашан алынбайтын кірісті тануға əкелуі мүмкін. Мемлекеттік мекеме шарт-
ты активтер туралы ақпаратты қаржылық есептіліктің түсініктеме жазбасында 
ұсынады.

Егер мемлекеттік мекемеге экономикалық пайдалар түседі деген 
ықтималдық болса, шартты активті ашулуы тиіс. Егер кірісті сату шынымен 
анықталса, онда тиісті актив шартты актив болып табылмайды жəне оны тану 
қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынудың қағидаттарына сəйкес болады.

«Бағалау активтері мен бағалау міндеттемелері» деген бап бойынша                       
(1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 222 жəне 314-жолдары):

 – бағалау міндеттемесінің қысқаша сипаттамасы мен экономикалық 
пайданың немесе пайдалылық əлеуеттің шығуы күтілетін уақытты қамтитын 
құрылған бағалау міндеттемелері жөнінде ақпарат;

 – есепті кезең ішінде бағалау міндеттемелерінің пайдаланылған сомалары 
(яғни, бағалау міндеттемелеріне қайшы жұмсалған немесе есептелген);

 – есепті кезең ішінде қайтарылған бағалау міндеттемелерінің 
пайдаланылмаған сомалары; 

 – шартты міндеттемелер мен шартты активтердің қысқаша сипаттамасы.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары
1. Бағалау міндеттемесі  ұғымы жəне жіктелуін сипаттаңыз.
2. Бағалау жəне шартты міндеттемелер есебі бойынша шоттар байланысын 

құрыңыз.
3. Бағалау міндеттемелерінің танылуы.
4. Заңды мiндеттеме қандай жағдайда пайда болады?
5. Бағалау жəне шартты міндеттемелер есебін ұйымдастырудың тəртібін 

атаңыздар.
6. Бағалау міндеттемелерін есепке алумен байланысты бухгалтерлік 

жазбаның құрылуы.
7. Бағалау міндеттемелерінің туындауы.
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Студенттердің іскерлік дағдыларын қалыптастыруға 
арналған тапсырмалар

1-есеп

2012 жылдың басында 15 қала тұрғындары «Алия» мейрамханасында астан 
улануға байланысты сотқа шағымданды. Жыл бойы осы іске қатысты соттық 
отырыстар болды.  2012 жылы 31желтоқсан мейрамхана ісін жақтаушы заңгер 
20% сот ісін ұтатынын болжамдады. Əр шағымданушыға шашамен шағым 
құны – 50 000 теңге.

Тапсырма:
1. Есепті жыл аяғында мейрамхана бағалау міндеттемелері бойынша қандай 

резерв құрады:
2. Шаруашылық операциясын есепте көрсетіңіз.
Жауабы:
Резерв құны құрайды:
50 000 * 15 = 750 000 теңге * 20% = 150 000 теңге
Дебет 7450 «Резервтерді құру бойынша шығыстар».
Кредит 3310 «Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері».
 

2-есеп

25 қала тұрғындары «Алим» мейрамханасында астан улануға байланысты 
сотқа шағымданды. Жыл бойы осы іске қатысты соттық отырыстар болды. 
2012 жылы 31 желтоқсанда мейрамхана ісін жақтаушы заңгер 30% сот ісін 
ұтатынын болжамдады.  Əр шағымданушыға шағым құны шамамен – 80 000 
теңге.

Тапсырма:
1. Есепті жыл аяғында мейрамхана бағалау міндеттемелері бойынша қандай 

резерв құрады:
2. Шаруашылық операциясын есепте көрсетіңіз.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 135-136.б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
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и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повыще-
ния квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 184-
189 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 173-178с.

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Активтердің амортизациясы, құнсыздануы жəне күмəнді қарыздар:
А) Бағалау міндеттемелеріне жатпайды;
В) Шартты міндеттемелеріне жатпайды;
С) Бағалау активтеріне жатпайды;
Д) Шартты активтеріне жатпайды;
Е) Міндеттемелеріне жатпайды.

2. Мемлекеттік мекеменің бағалау мiндеттемелерін есепке алуға 
арналған шоттар:

А) 3310, 3320, 4210, 4220;
В) 1010, 3320, 2310, 4220;
С) 2310, 2720, 4210, 4220;
Д) 3310, 1020, 4210, 4220;
Е) 1010, 3320, 4210, 4220.

3. Бағалау міндеттемелері келесі  жағдайларда танылады: 
А) Барлық жауаптар дұрыс;
В) Заңды немесе тəжірибеден туындайтын міндеттемесі бар;
С) Мемлекеттік мекеменің қандай да бір өткен оқиға бойынша туған 
міндеттемесі бар;
Д) Міндеттемені реттеу үшін экономикалық тиімділігі бар қорларды 
шығару қажет деп тану ықтималдығы бар;
Е) Міндеттеме мөлшерінің сенімді есептік бағалауын келтіруге болады. 

4. Бухгалтерлік есепте бағалау міндеттемесін таныған кезде мынадай 
тізбек беріледі:

А) Дт 7450 «Резервтерді  құру бойынша шығыстар»
     Кт 3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
В) Дт 8014 Үстеме шығыстар
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы;
С) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
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     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі;
Д) Дт 3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
Е) Дт 7010 Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар
     Кт 3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек.

5. Ағымдағы міндеттемені өтеуге қажет шығындардың ең жоғары 
есептік бағасы:

А) Бұл нысан есепті айға міндеттемені өтеу үшін төлеуі немесе бесінші 
тарапқа аударуы мүмкін сома;
В) Бұл субъекті есепті күнге міндеттемені өтеу үшін төлеуі немесе үшінші 
тарапқа аударуы мүмкін сома;
С) Бұл субъекті есепті күнге міндеттемені өтеу үшін төлеуі немесе төртінші 
тарапқа аударуы мүмкін сома;
Д) Бұл субъекті есепті жылға міндеттемені өтеу үшін төлеуі немесе бірінші 
тарапқа аударуы мүмкін сома;
Е) Бұл субъекті есепті күнге міндеттемені өтеу үшін төлеуі немесе екінші 
тарапқа аударуы мүмкін сома.

6. Бағалау міндеттемелерін есепке алу:
А) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі;
В) Дт 8014 Үстеме шығыстар
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы;
С) Дт 7450 Резервтерді құру бойынша шығыстар
     Кт 3310 Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері;
Д) Дт 3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
Е) Дт 7010 Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар
     Кт 3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек.

7. Мемлекеттік мекеме шартты активтер туралы ақпаратты қаржылық 
есептіліктің қай нысанында ұсынады?

А) Түсініктеме жазбасында;
В) Касса ордерлерінде;
С) Бас кітапта;
Д) Жүкқұжаттарда;
Е) Мемориалды ордерлерде.
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8. «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері» көрініс табатын шот:
А) 3310;
В) 3120;
С) 1020;
Д) 1010;
Е) 6010.

9. Бухгалтерлік есепте бағалау міндеттемесін таныған кезде мынадай 
тізбек беріледі: 

А) 7450 «Резервтерді  құру бойынша шығыстар» шотының дебеті жəне 3310 
«Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері», 4210 «Ұзақ мерзiмдi бағалау 
мiндеттемелері» шотының кредиті;
В) 1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шотының дебеті 
жəне Шоттар жоспарының «Ақша қаражаты жəне олардың баламалары» 
бөлімінің  тиісті шотының кредиті;
С) 1050 «Шетелдік валютадағы шот» шотының дебеті жəне 1280 «Өзге 
қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» қосалқы шотының кредиті;
Д) 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының дебеті жəне 1280 «Өзге 
қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» қосалқы шотының кредиті;
Е) 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының дебеті жəне 1050 «Шетелдік 
валютадағы шот» шотының кредиті;

10. Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелерін есепке алу:
А) Дт 7450 «Резервтерді  құру бойынша шығыстар»
     Кт 3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
В) Дт 7450 Резервтерді құру бойынша шығыстар
    Кт 4210 Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері;
С) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі;
Д) Дт 3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
Е) Дт 7010 Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар
     Кт 3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек.
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20-ТАҚЫРЫП

ВАЛЮТА БАҒАМДАРЫ ӨЗГЕРІСТЕРІНІҢ ƏСЕР ЕТУІ

Жоспар
20.1 Валюта бағамдары есебін ұйымдастыру 
20.2 Валюта бағамдары есебі жəне бағалануы
20.3 Валюта бағамдары есебі бойынша жасалған операцияларды 
құжаттау

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Валюта бағамы, шетел валютасы, айырбас бағамы.

20.1  Валюта бағамдары есебін ұйымдастыру

Қазақстан Республикасында қолданыстағы валюта жəне қаржылық 
есептілікті ұсынудың валютасы болып теңге табылады.

Шетел валютасындағы шоттар бойынша операцияларды жасау мен 
ресімдеудің тəртібі валюталық реттеу туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Осы операцияның тану өлшеміне сəйкестігі алғаш анықталған күн опера-
ция күні болып табылады [20.1-сызба].

20.1-сызба
Валюта бағамдары өзгерістерінің əсер етуі
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Шетел валютасындағы операциялар бухгалтерлік есепте алғаш 
көрсетілгенде шетел валютасындағы сомаға операцияны жасау күніндегі валю-
таларды айырбастаудың нарықтық бағамын қолдану жолымен қолданыстағы 
валютада көрсетіледі. Бір мезгілде бұл операцияларды есепке алу есеп айыры-
сулар мен төлемдер валютасында жүргізіледі. 

20.2  Валюта бағамдары есебі жəне бағалануы

Мемлекеттік мекеменің бюджеттік қаржыландыру есебінен шетел валюта-
сын сатып алуы мынадай корреспонденциялармен көрсетіледі:

 – шетел валютасын сатып алуға ақша қаражаты аударылғанда: 1280 «Өзге 
қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шотының дебеті жəне Шоттар 
жоспарының «Ақша қаражаты жəне олардың баламалары» бөлімінің  тиісті 
шотының кредиті;

 – шетел валютасындағы шотқа шетел валютасы түскенде: 1050 «Шетелдік 
валютадағы шот» шотының дебеті жəне 1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық 
берешектер» қосалқы шотының кредиті, бір мезгілде комиссиялық алымның 
сомасы шығыстарға жатқызылады: 7140 «Өзге операциялық шығыстар» 
шотының дебеті жəне 1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» 
қосалқы шотының кредиті.

Шетел валютасы кассаға түскен кезде мынадай корреспонденция жүзеге 
асырылады: 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының дебеті жəне 1050 
«Шетелдік валютадағы шот» шотының кредиті.

Өнім берушілермен жəне мердігерлермен шетел валютасында есеп айы-
рысу 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотының дебеті жəне 1050 «Шетелдік валютадағы шот» шотының 
кредиті бойынша жазбамен көрсетіледі.

Есептілікке шетел валютасында ақша қаражатын беру операция жасау 
күніндегі бағам бойынша 1261 «Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлер-
дің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» шотының дебеті жəне 1010 
«Кассадағы ақша қаражаты» шотының кредиті бойынша көрсетіледі.

Əрбір есепті күнге мемлекеттік мекеме есепте мыналарды көрсетеді:
 – түпкілікті бағамды (есепті күнге ағымдағы валюталық бағамды) пайда-

лана отырып қайта есептелген  шетел валютасындағы ақшалай (монетарлы) 
баптар;

 – операция жасау күніне айырбастау бағамы бойынша шетел валютасын-
дағы ақшалай емес (монетарлы емес) баптар;

 – əділ құнды анықтау мерзімінде əрекет еткен айырбастау бағамдары бо-
йынша қайта есептелген əділ құн бойынша бағаланған шетел валютасындағы 
ақшалай емес (монетарлы емес) баптар.

Мыналар монетарлы (ақшалай) баптар болып табылады: ақша қаражаты, 
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ақша қаражаты түрінде төлеуге жататын зейнетақылар мен қызметкерлерге 
басқа сыйақылар, ақша қаражатымен өтеуге жататын резервтер.

Мыналар монетарлы емес (ақшалай емес) баптар болып табылады: та-
уарлар мен қызметтер үшін аванстық төлемдердің сомасы, материалдық емес 
активтер, қорлар, негізгі құралдар, сондай-ақ ақшалай емес (монетарлы емес) 
активті ұсыну жолымен реттеуге жататын резервтер/міндеттемелер.

Айырбастау бағамының өзгеруі нəтижесінде операцияны жасау күні мен 
шетел валютасындағы операциялар бойынша монетарлы (ақшалай) баптарды 
өтеу күні арасында бағамдық айырма туындайды.

Ол бойынша операция мен есеп айырысу бір есепті кезең ішінде жүзеге 
асырылса, онда барлық бағамдық айырма сол есепті кезеңде танылады.

Операция бойынша есеп айырысу оны жасау кезеңінен кейінгі есеп кезеңін-
де жүргізілсе, əрбір аралық есеп кезеңінде, тіпті есеп айырысу кезеңіне дейін 
танылатын бағамдық айырма осы кезеңнің ішінде валюталық бағамдардың 
өзгеруімен анықталады.

Бағамдық айырманың өзгеруі есепте мынадай корреспонденциялар мен 
көрсетіледі:

 – активтердің шоттары бойынша: бағам көтерілген кезде: Шоттар жоспа-
ры активінің тиісті қосалқы шотының/шотының дебеті жəне 6340 «Бағамдық 
айырмадан түсетін кірістер» шотының кредиті; бағам төмендеген кезде: 7430 
«Бағамдық айырма бойынша шығыстар» шотының дебеті, Шоттар жоспары 
активінің тиісті қосалқы шотының/шотының кредиті;

 – міндеттемелер шоттары бойынша: бағам көтерілген кезде 7430 «Бағамдық 
айырма бойынша шығыстар» шотының дебеті, Шоттар жоспары міндеттемесі 
тиісті қосалқы шотының/шотының кредиті; бағам төмендеген кезде: Шот-
тар жоспары міндеттемесі тиісті қосалқы шотының/шотының дебеті, 6340 
«Бағамдық айырмадан түсетін кірістер» шотының кредиті.

Шетелдік қызметке шетелдегі дипломатиялық жəне оларға теңестірілген 
өкілдіктер, консулдық жəне өз қызметін Қазақстан Республикасынан тыс 
шоғырландырылған қаржылық есептілік ұсынатын органның валютасынан 
ерекшеленетін валютада жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының басқа 
мемлекеттік мекемелері жатқызылады.  

Ақша қаражатының негізгі бөлігі генерацияланатын жəне жұмсалатын 
негізгі экономикалық ортаның валютасы шетелдік қызметті жүзеге асыратын 
мекемелер үшін қолданыстағы валюта болып табылады. Қолданыстағы валю-
таны анықтау кезінде мынадай факторларды:

 – түсімдер берілетін;
 – есептеулер жүргізілетін валютаны басшылыққа алу қажет. 
Мыналар қолданыстағы валютаны анықтау кезінде қосымша факторлар бо-

лып табылады: 
 – қызметін шоғырландырылған қаржылық есептілік беретін орган 

қызметінің жалғасы ретінде немесе елеулі дербестік дəрежесіне ие қызмет 
ретінде жүзеге асыру;
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 – шоғырландырылған қаржылық есептілік беретін органмен жасалатын 
операциялар шетелдік қызметте елеулі немесе елеусіз үлесті құрай ма;

 – шетелдік қызметтен түсетін ақша қаражатының ағыны
 – шоғырландырылған қаржылық есептілік беретін органның ақша ағынына 

тікелей əсер ете ме.     
Есепті кезеңдегі нəтижелер жəне қаржылық көрсеткіштер мынадай 

рəсімдерді пайдалана отырып қолданыстағы валютадан ұсыну валютасына 
қайта есептеуге жатады: 

1) қаржы жағдайы туралы əрбір берілген есеп бойынша активтер мен 
міндеттемелер (яғни, салыстырма деректерін қоса алғанда) қаржы жағдайы 
туралы осы есептің күніне түпкілікті бағам бойынша қайта есептеуге жатады;

2) қызметтің қаржылық нəтижелері туралы əрбір есеп бойынша жалпы 
кірістер мен шығыстар (яғни, салыстырма деректерін қоса алғанда) операция-
ларды жүзеге асыру күніндегі бағам бойынша қайта есептеуге жатады; 

3) барлық туындаған бағамдық айырмалар таза активтердің/капиталдың 
жеке құрауышы ретінде тануға жатады. 

Іс жүзіндегі пікірлер бойынша кіріс пен шығыстардың баптарын қайта есеп-
теу үшін қызметтің қаржы нəтижелері туралы есептерде іс жүзіндегі бағамдық 
айырмаға тең бағам, мысалы, кезеңдегі орташа бағам пайдаланылады. Алайда 
егер ауытқу елеулі болса, орташа бағамды пайдалану орынды болып табыл-
майды. 

Шетелдік қызметті жүзеге асыратын жағдайда мекеме қолданыстағы валю-
таны өзгерткен жағдайда, соңғысы қайта есептеу рəсімдерін қолдануы  тиіс, 
олар ауысу сəтінен бастап жаңа қолданыстағы валюталарға перспективалық 
қолданылады. Басқаша айтқанда, барлық баптарды валюта ауысқан күнге бар 
бағам бойынша жаңа қолданыстағы валютаға қайта есептеуді жүргізу қажет. 

Шетелдік қызмет шығып қалған кезде осы шетелдік қызметке қатысты жеке 
құрауыш ретінде танылған бағамдық айырмалардың жиынтық сомасы шығып 
қалудан кіріс танылатын кезеңдегі шоғырландырылған қаржылық есептілікте 
танылуы тиіс.

20.3 Валюта бағамдары есебі бойынша жасалған операцияларды 
құжаттау

1010 «Кассадағы ақша қаражаты» жəне 1050 «Шетелдік валютадағы шот» 
шоттары бойынша ақша қаражатының қозғалысы бойынша операцияны есеп-
ке алу Нысандар альбомының 381 нысанды жинақтау ведомосінде (3-мемо-
риалды ордерде) жүргізіледі, ал операциялардың талдама есебі – Нысандар 
альбомының 292-а нысанды карточкаларында немесе Нысандар альбомының 
292 нысанды кітабында жүргізіледі.

Валютаның əр түрі бойынша жасалатын операциялар шетел валютасында 
(номиналы бойынша) көрсетілетін жеке касса кітабы бойынша жүргізіледі. 
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Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 137-138 б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің  2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повыще-
ния квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 190-
193 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 179-182с.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Валюта бағамдары ұғымын сипаттаңыз.
2. Валюта бағамдары есебі бойынша шоттар байланысын құрыңыз.
3. Валюта бағамдары есебін ұйымдастырудың тəртібін атаңыздар.
4. Шетел валютасындағы операциялардың бухгалтерлік есепте көрініс та-

буы.
5. Монетарлы (ақшалай) баптарға сипаттама беріңіз.
6. Монетарлы емес (ақшалай емес) баптарды атаңыздар.
7. Бағамдық айырма дегеніміз не?
8. Бағамдық айырманың өзгеруі бухгалтерлік баланста қалай көрініс таба-

ды?
9. Қолданыстағы валютаны анықтау кезінде қосымша факторлар болып та-

былатындарды атаңыздар.
10. Валюта бағамдары құжаттық ресімдеу 

Студенттердің іскерлік дағдыларын қалыптастыруға 
арналған тапсырмалар

1-есеп

2012 жылы 10-қарашада мекеме америкалық компаниядан құны  250000 
ш.б. тұратын жабдық сатып алды, оның 50000 ш.б. жеткізген кезде төлеуі керек, 
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ал 200000 ш.б.  90 күннен кейін төлеуі керек болған. Жабдықты жеткізген кезде 
айырбас курсы  1 y.e. 147 теңгені құрады, 31 желтоқсанда 1 ш.б. 147,2 теңгені 
құрады. Ақысын өтейтін күні айырбас курсы  1 ш.б. 148 теңгені құрады. 

Тапсырма:
1. Жабдықты алудағы бастапқы жазбаны көрсетіңіз.
2. 31 желтоқсанға жазбаны көрсетіңіз.
3. Соңғы қарыздар төлемі бойынша жазбаны сипаттаңыз

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Қазақстан Республикасында қолданыстағы валюта жəне қаржылық 
есептілікті ұсынудың валютасы болып …. табылады:

А) Доллар;
В) Теңге;
С) Рубль;
Д) Еуро;
Е) Динар.

2. Шетел валютасындағы шоттар бойынша операцияларды жасау мен 
ресімдеудің тəртібі қандай заңнамаға сəйкес жүзеге асырылады?

А) Еңбек Кодексі;
В) Қазақстан Республикасының валюталық реттеу туралы заңнамасына;
С) Салық Кодексі;
Д) Бухгалтерлік жəне қаржылық есептілік туралы заңнамаға;
Е) Бюджеттік Кодекс.

3. Шетел валютасын сатып алуға ақша қаражаты аударылғанда:
А) 1280 «Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» шотының дебеті 
жəне Шоттар жоспарының «Ақша қаражаты жəне олардың баламалары» 
бөлімінің  тиісті шотының кредиті;
В) 1050 «Шетелдік валютадағы шот» шотының дебеті жəне 1280 «Өзге 
қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» қосалқы шотының кредиті;
С) 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының дебеті жəне 1280 «Өзге 
қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» қосалқы шотының кредиті;
Д) 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының дебеті жəне 1050 «Шетелдік 
валютадағы шот» шотының кредиті;
Е) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотының дебеті жəне 1050 «Шетелдік валютадағы шот» шотының 
кредиті.
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4. Валюталық бағам бұл:
А) Бір елдің ақша бірлігінің екінші бір елдің ақша бірлігіне қатысты 
бейнелетін бағасы;                                                              
В) Белгілі бір соманы алдын ала келісіммен мерзіммен жəне белгіленген 
жерде төленетін туралы борышқордың міндеттемесі;
С) Баланстың активі мен пассиві бойынша жиынтықтар болып табылады;
Д) Кəсіпорынның белгілі бір кезеңдегі өндірістің шаруашылық жəне 
қаржының қызметтерін сипаттайтын жүйе;
Е) Кəсіпорындар мен адамдар арасындағы  доллар кезіндегі құжат.

5. Шетел валютасы −
А) Функционалдық валютадан ерекшелінетін валюта;
В) Қаржылық есептілік  беру валютасы;
С) Дүниежүзілік валюта;
Д) Инвестиция сомасы;
Е) Келіп түскен активтер сомасы;

6.Қаржылық есептілікті беру валютасы:
А) Функционалдық валютадан ерекшелінетін валюта;
В) Актив сомасымен есептеледі;
С) Қаржылық есептілік  − берілетін валюта;
Д) Нарықтық сомасымен есептеледі;
Е) Барлық жауаптар дұрыс.

7. Əрбір есепті күнге мемлекеттік мекеме есепте түпкілікті бағамды 
(есепті күнге ағымдағы валюталық бағамды) пайдалана отырып қайта 
есептелген – шетел валютасындағы:

А) Ақшалай (монетарлы) баптар;
В) Ақшалай емес (монетарлы) баптар;
С) Заттай баптар;
Д) Құндық баптар;
Е) Қаржылық баптар.

8. Екі валютаны сол валюталармен белгілі бір мерзімде тез арада 
жеткізім жағдайында сатып алуды, сатуды білдіретін валюталық опера-
ция:

А) Облигация;
В) Своптық аударымдар;
С) Акция;
Д) Форфейтинг;
Е) Дисконттау.
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9. Монетарлы емес (ақшалай емес) баптар болып табылады: 
А) Тауарлар аванстық төлемдердің сомасы;
В) Материалдық емес активтер, қорлар, резервтер/міндеттемелер;
С) Негізгі құралдар, резервтер/міндеттемелер;
Д) Активті ұсыну жолымен реттеуге жататын резервтер/міндеттемелер;
Е) Қызметтер үшін аванстық төлемдердің сомасы.

10. Валютаның əр түрі бойынша жасалатын операциялар шетел валю-
тасында (номиналы бойынша) көрсетілетін жеке  жүргізіледі.

А) Касса кітабы;
В) Кіріс ордері;
С) Жүкқұжатта;
Д) Бас кітапта;
Е) Мемориалды ордерде.
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21-ТАҚЫРЫП

ТАЗА АКТИВТЕРДІ/КАПИТАЛДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
21.1 Таза активтерді/капиталды есепке алуын ұйымдастыру 
21.2 Таза активтердің/капиталдың бағалануы жəне есебі
21.3 Таза активтер/капитал есебінің қаржылық есептілікте ашылуы

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Таза актив, капитал, резерв, қаржылық қорытынды, қаржыландыру.

21.1 Таза активтерді/капиталды есепке алуын ұйымдастыру 

Шоттар жоспарының «Таза активтер/капитал» бөлімі шоттарындағы опе-
рацияларды есепке алу тəртібін анықтайды [21.1-сызба].

21.1-сызба
Таза актив/капитал есебі

 

 

   
5000

 5100 

 5200 

Таза активтер/капитал» бөлімінің шоттары мемлекеттік мекеменің таза 
активтері/капиталын есепке алуға арналған. 

5 «Таза активтер/капитал» бөлімі мынадай кіші бөлімдерді қамтиды:
5000 – «Қаржыландыру»



378

5100 – «Резервтер»
5200 – «Қаржылық нəтиже»
5000 – «Қаржыландыру» кіші бөлімі қаржыландыру көзін есепке алуға 

арналған.
Бұл кіші бөлім мына шоттан тұрады:
5010 – «Күрделі салымдарды қаржыландыру» шоты   мелекеттік бюджеттен 

бөлінген қаржыландыру бойынша негізгі құралдар, материалдық емес актив-
тер инвестициалық жылжымайтын мүлікті қаржыландыру көзін есепке алуға 
арналған. Бұл шот мынадай қосалқы шоттарды  қамтиды:

5011 – «Күрделі салымдарды бюджет есебінен қаржыландыру» бюд-
жет  қаражаты есебінен ұзақ мерзімі активтерге күрделі салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыруды есепке алуға арналған.

5012 – «Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар есебінен қаржыландыру» 
бюджет қаражаты есебінен ұзақ мерзімі активтерге күрделі салымдарды 
сыртқы қарыздар есебінен қаржыландыруды есепке алуға арналған.

5100 – «Резервтер» кіші бөлімі резервтерді есепке алуға арналған. Бұл кіші 
бөлім мына шоттардан тұрады:

5110 – «Резервтер» шоты активтерді қайта бағалауға, топтың есептілігін 
шоғырландыру үшін шетелдік мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін 
қайта есептеуге арналған резервтерді есепке алуға арналған. Бұл шот мынадай 
қосалқы шоттарды  қамтиды:

5111 – «Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв», мұнда негізгі 
құралдарды қайта бағалау нəтижелері есепке алынады. 

5112 – «Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв», 
мұнда материалдық емес активтерді қайта бағалау нəтижелері есепке алынады. 

5113 – «Қаржылық инвестицияларын қайта бағалауға арналған резерв», 
мұнда қаржылық салымдарды қайта бағалау нəтижелері есепке алынады. 

5114 – «Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге 
арналған резерв», мұнда негізгі мемлекеттік мекемемен қаржылық есептілікті 
шоғырландыру үшін шетелдік мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілік 
элементтерін қайта есептеуден базалық нəтиже есепке алынады. 

5115 – «Өзге резервтер», мұнда алдыңғы шоттар топтарында көрсетілмеген 
резервтер есепке алынады.

5200 «Қаржылық нəтиже» кіші бөлімі мемлекеттік мекеменің қаржылық 
қызметтен жинақталған қаржылық нəтижелерді есепке алуға арналған. Бұл 
кіші бөлім мына шоттардан тұрады:

5210 – «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» шоты мемлекеттік мекеме  
бойынша есепті кезеңнің қаржылық нəтижесін есепке алу үшін арналған.

5220 – «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» шоты мемлекеттік мекеме 
бойынша өткен жылдардың қаржылық нəтижелерін есепке алу үшін арналған.
Олардың жалпы сызбасы төменде көрсетілген [21.2-сызба].
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21.2-сызба
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21.2 Таза активтердің/капиталдың бағалануы жəне есебі

Салымдар бойынша міндеттемелерді қабылдауға жоспарлы 
тағайындауларды мемлекеттік мекемеге бөлгенде, күрделі салымдар-
ды қаржыландыру танылады жəне мынадай жазбамен көрсетіледі: 1082 
«Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулар», 1092 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған  жоспарлы  тағайындаулар»  қосалқы  шотының  дебеті  жəне 5010 
«Күрделі салымдарды қаржыландыру» шоты қосалқы шотының кредиті 
[21.1-кесте].

21.1-кесте
Күрделі салымдарды қаржыландырудың есебі

№ Операцияның мазмұны Дт Кт
1 Күрделі салымдарды 

қаржыландырудың 
бюджеттен түсуі

1062 Сыртқы қарыздар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру

2 Ұзақ мерзімді активтерге 
амортизация есептелді

7110 Ұзақ мерзімді 
активтердің 
амортизациясы 
бойынша шығыстар

2391 Негізгі құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық емес 
активтердің жинақталған 
амортизациясы
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21.1-кестенің жалғасы
3 Күрделі салымдарды 

қаржыландыруын 
қолданудан алатын 
кірісті есепке алуға бір 
уақытта екінші жазу 
беріледі

5011 Күрделі 
салымдарды 
бюджет есебінен 
қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер 

4 Сыртқы қарыздардың 
есебінен күрделі 
салымдарға 
қаржыландырудың түсуі

1082 Күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1092 Күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

5012  Күрделі 
салымдарды сыртқы 
қарыздар есебінен 
қаржыландыру

Күрделі салымдарды қаржыландыруды күрделі салымдарды 
қаржыландыруды тұтынудан кіріске есептен шығару осы актив жататын 
топтың амортизациясының нормасы бойынша есептелген сомада, ұзақ мерзімді 
активтерді сатып алуға ұзақ мерзімді активтің амортизациясын есептеумен 
жүзеге асырылады жəне мынадай тізбекпен көрсетіледі: 5010 «Күрделі салым-
дарды қаржыландыру» шоты қосалқы шотының дебеті жəне 6020 «Күрделі са-
лымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер» шотының кредиті [21.2-кес-
те].

21.2-кесте
Күрделі салымдарды қаржыландырудың есебі

№ Операцияның 
мазмұны Дт Кт

1 Ұзақ мерзімді 
активтерге 
амортизация есептелді

7110 Ұзақ мерзімді 
активтердің 
амортизациясы 
бойынша шығыстар

2391 Негізгі құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық емес 
активтердің жинақталған 
амортизациясы
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21.2-кестенің жалғасы
2 Сыртқы қарыздар 

есебінен күрделі 
салымдарды 
қаржыландыруын 
қолданудандан алатын 
кірісті есепке алуға бір 
уақытта екінші жазу 
беріледі

5012 Күрделі 
салымдарды сыртқы 
қарыздар есебінен 
қаржыландыру

6070 Сыртқы 
қарыздар есебінен 
қаржыландырудан түскен 
кірістер

3 Желтоқсанның соңғы 
жұмыс күнінде күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелерді 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындауларды жабу 

5011 Күрделі 
салымдарды 
бюджет есебінен 
қаржыландыру
5012  Күрделі 
салымдарды сыртқы 
қарыздар есебінен 
қаржыландыру

1082  Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар 
1062 Сыртқы қарыздар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобаның 
арнайы шоты

Есепті жылдың соңында жоспарлы тағайындаулар шоттарындағы күрделі 
салымдарға қалдықтар бюджетке қайтаруға жатады: 5010 «Күрделі салымдар-
ды қаржыландыру» шоты қосалқы шотының дебеті жəне 1082 «Күрделі салым-
дар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар» 
немесе 1092 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жос-парлы тағайындаулар» қосалқы шотының кредиті. 5100 «Резервтер» 
бөлімінің шоттарында əділ құн бойынша активтерді есепке алу моделін 
қолданған кезде есептелетін ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға, шетелдік 
қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге жəне өзге резервтер сома-
сы көрсетіледі [21.3-кесте].

21.3-кесте
Күрделі салымдарды қаржыландырудың есебі

№ Операцияның мазмұны Дт Кт
1 Жүргізілген қайта бағалау 

нəтижесінде негізгі 
құралдардың жинақталған 
амортизациясына түзету 
енгізу

5111 Негізгі 
құралдарды қайта 
бағалауға арналған 
резерв

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
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21.3-кестенің жалғасы
2 Жүргізілген қайта 

бағалау нəтижесінде 
материалдық емес 
активтердің жинақталған 
амортизациясына түзету 
енгізу

5112 Материалдық 
емес активтерді 
қайта бағалауға 
арналған резерв

2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

3 Кейіннен пайдалану 
нəтижесінде қымбаттау 
сомасын қаржылық 
нəтижеге жабу

5112 Материалдық 
емес активтерді 
қайта бағалауға 
арналған резерв

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

4 Сатуға арналған қаржылық 
инвестицияның əділ 
құнының көбеюі

1120 Қысқа 
мерзімді қаржы 
инвестициялары

5113 Қаржылық 
инвестицияларын қайта 
бағалауға арналған 
резерв

5 Қайта бағаланған активтер 
қатардан шығарылғанда 
резервтің сомасын 
қаржылық нəтижеге жабу

5111 Негізгі 
құралдарды қайта 
бағалауға арналған 
резерв
5112 Материалдық 
емес активтерді 
қайта бағалауға 
арналған резерв

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

5100 «Резервтер» бөлімінің шоттарында əділ құн бойынша активтерді есеп-
ке алу моделін қолданған кезде есептелетін ұзақ мерзімді активтерді қайта 
бағалауға, шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге жəне 
өзге резервтер сомасы көрсетіледі.

Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтерді есептеу мен есептен 
шығару тəртібі кіші бөлімдерінде анықталған.

5210 «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» шотында есепті жылдағы 
мемлекеттік мекеменің кірістері мен шығыстарының сомасын жабу нəтижесі 
көрсетіледі [21.4-кесте].

Қаржылық нəтижені шығарғанда мынадай корреспонденциялар жүзеге 
асырылады:

5210 «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» шотының дебеті жəне Шоттар 
жоспары шығыстарының тиісті қосалқы шотының/шотының кредиті; Шот-
тар жоспары кірістерінің тиісті қосалқы шотының/шотының дебеті жəне 5210 
«Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» шотының кредиті.

5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» шотында есепті жылды қоса 
алғанда мемлекеттік мекеме қызметінің барлық кезеңіне ұлғаю нəтижесімен 
қаржылық қорытынды көрсетіледі жəне мынадай жазбамен көрсетіледі:
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5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі» шотының дебеті жəне 
есепті жылдың теріс қаржылық нəтижесі болған кезде 5210 «Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі» шотының кредиті; 

5210 «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі» шотының дебеті жəне есепті 
жылдың оң қаржылық нəтижесі болған кезде 5220 «Өткен  жылдардың 
қаржылық нəтижесі» шотының кредиті.

5010 «Күрделі салымдарды қаржыландыру» қосалқы шоттары бойынша 
есепке алу Нысандар альбомының 292-а нысанды карточкаларында (Нысандар 
альбомының 292 нысанды кітабында) жүргізіледі.

21.4-кесте
Есепті жылдың қаржылық нəтижесі есебі

№ Операция мазмұны Дт Кт
1 Есеп беру кезеңінің 

соңында есептелген 
кірістердің ақырғы 
айналымымен есептен 
шығарылады

6000 Айырбас емес 
операциялардан 
алынатын кірістер
6100 Айырбас 
операциялардан 
алынатын кірістер 
6200 Активтерді 
басқарудан алынатын 
кірістер
6300 Өзге кірістер

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

2 Есеп беру кезеңінің 
соңында есептелген 
шығыстардың ақырғы 
айналымымен есептен 
шығарылады 

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

7000-7100 Операциялық 
шығыстар
7200 Бюджеттік 
төлемдер бойынша 
шығыстар
7300 Активтерді басқару 
бойынша шығыстар
7400 Өзге шығыстар

3 Қаржыландыруды 
қайтару шотын жабу

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

6090 Қаржыландыруды 
бюджетке қайтару 

4 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесін 
өткен жылдың 
қаржылық нəтижесіне 
аудару

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

5220 Өткен жылдардың 
қаржылық нəтижесі

5220 Өткен жылдардың 
қаржылық нəтижесі

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі
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21.3 Таза активтер/капитал есебінің қаржылық есептілікте ашы-
луы

Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп (1 «Бухгалтерлік ба-
ланс» нысанына 2-қосымша) бухгалтерлік баланстың «Таза активтер/капитал» 
бөлімінің баптары бөлінісінде жасалады.

010 «Есепті жылдың басындағы сальдо» жолы бойынша бухгалтерлік 
балансының тиісті баптары бойынша тиісті жылдың басындағы қалдықтар 
көрсетіледі.

020 «Есеп саясатындағы өзгерістер» жолы бойынша есепті жыл ішінде есеп 
саясатындағы өзгерістерге қаржылық нəтижені түзету сомасы көрсетіледі.

030 «Қайта есептелген сальдо» (010-жол +/- 020-жол) жолы бойынша  есеп 
саясатындағы өзгерістерге есепті жылдың түзетілген сальдосы көрсетіледі.

040 «Есепті жылдағы таза активтердегі/капиталдағы өзгерістер» жолы бо-
йынша 041, 042, 043, 044, 045, 046-жолдардың сомасы көрсетіледі.

041 «Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалаудан резервтердің ұлғаюы»   
жолы бойынша мемлекеттік мекеменің есепті жылдағы ұзақ мерзімді активте-
рін қайта бағалаудан резервтерінің ұлғаю сомасы көрсетіледі.

042 «Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалаудан резервтердің азаюы» – 
жолы бойынша есепті жылда инвестицияларды қайта бағалаудан резервтердің 
азаю сомасы көрсетіледі.

043 «Шетелдік қызметі қайта санау бойынша айырбас бағамдардың айыр-
малары» жолы бойынша мемлекеттік мекеменің есепті жылдағы қаржылық 
есептілігімен шоғырландыру үшін шетелдік қызмет бойынша қаржылық 
есептіліктерді қайта санау кезінде туындаған бағамдық айырма бойынша 
резервтің ұлғаю/азаю сомасы көрсетіледі.

044 «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей 
танылған қаржыландырудың ұлғаюы» жолы бойынша есепті жылда ұзақ 
мерзімді активтерді сатып алуға пайдаланылған сома шегінде күрделі 
салымдарға арналған бюджеттен алынған қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

045 «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей таныл-
ған ұзақ мерзімді активтердің шығарылуына байланысты қаржыландырудың 
азаюы» жолы бойынша есепті жылда ұзақ мерзімді активтерді басқа 
мемлекеттік мекеменің шығару сəтіндегі мемлекеттік мекеменің кірісі болып 
танылған қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

046 «Қаржыландыруды есепті кезеңнің кірістеріне көшіру» жолы бойын-
ша күрделі салымдарды қаржыландыруды тұтыну тəртібінде есепті кезеңнің 
кірісіне көшірілген сома көрсетіледі.

050 «Есепті кезеңдегі қаржылық нəтижесі» жолы бойынша Қаржылық 
қызмет нəтижелері туралы есепте анықталған есепті кезеңдегі қаржылық 
нəтиже сомасы көрсетіледі (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанына 1-қосымша).

060 «Ағымдағы жылдың аяғындағы  сальдо» жолы бойынша таза 



385

активтердің/капиталдың қалдықтарының сомасы көрсетіледі (030-жол +/- 040-
жол  +/- 050-жол).

070 «Алдағы жылдың  басындағы сальдо» жолы бойынша бұның алдында-
ғы жылдың бухгалтерлік балансының тиісті баптары бойынша есепті кезеңнің 
басындағы қалдықтар көрсетіледі.

080 «Есеп саясатындағы өзгерістер» жолы бойынша бұның алдындағы жыл 
бойындағы есеп саясатындағы өзгерістерге қаржылық нəтижені түзету сомасы 
көрсетіледі.

090 «Қайта есептелген сальдо» жолы бойынша (070-жол +/- 080-жол) жолы 
бойынша есеп саясатындағы өзгерістерге бұның алдындағы жылдың түзетіл-
ген сальдосы көрсетіледі.

100 «Алдағы жылғы таза активтердегі/капиталдағы өзгерістер» жолы бо-
йынша 101, 102, 103, 104, 105, 106-жолдардың сомасы көрсетіледі.

101 «Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалаудан резервтердің ұлғаюы» жолы 
бойынша мемлекеттік мекеменің бұның алдындағы жылдағы ұзақ мерзімді 
активтерін қайта бағалаудан резервтерінің ұлғаю сомасы көрсетіледі.

102 «Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалаудан резервтердің азаюы» – 
жолы бойынша бұның алдындағы жылдағы ұзақ мерзімді активтерін қайта 
бағалаудан резервтерінің азаю сомасы көрсетіледі.

103 «Шетелдік қызметті қайта санау бойынша айырбас бағамдардың айыр-
малары» жолы бойынша мемлекеттік мекеменің бұның алдындағы жылдағы 
қаржылық есептілігімен шоғырландыру үшін шетелдік қызмет бойынша 
қаржылық есептіліктерді қайта санау кезінде туындаған бағамдық айырма бо-
йынша резервтің ұлғаю/азаю сомасы көрсетіледі.

104 «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей 
танылған қаржыландырудың ұлғаюы» жолы бойынша бұның алдындағы жыл-
да ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға пайдаланылған сома шегінде күрделі 
салымдарға арналған бюджеттен алынған қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

105 «Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей таныл-
ған ұзақ мерзімді активтердің шығарылуына байланысты қаржыландырудың 
азаюы» жолы бойынша бұның алдындағы жылда ұзақ мерзімді активтерді 
басқа мемлекеттік мекеменің шығару сəтіндегі мемлекеттік мекеменің кірісі 
болып танылған қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

106 «Қаржыландыруды есепті кезеңнің кірістеріне көшіру» жолы бойынша 
күрделі салымдарды қаржыландыруды тұтыну тəртібінде бұның алдындағы 
жылдың есепті кезеңінің кірісіне көшірілген сомасы көрсетіледі.

 110 «Алдағы кезеңдегі қаржылық нəтиже» жолы бойынша бұның 
алдындағы жылдың Қаржылық қызмет нəтижелері туралы есептен есепті 
кезеңдегі қаржылық нəтиже сомасы көрсетіледі (1 «Бухгалтерлік баланс» ны-
санына 1-қосымша).

 120 «Алдағы жылдың аяғындағы сальдо» жолы бойынша таза  активтердің/
капиталдың  қалдықтарының сомасы көрсетіледі (090-жол+/-  100-жол  +/- 110-
жол).
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Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 139-140 б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің  2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 
194-196 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 183-187 с.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары
1. Таза активтерді/капитал ұғымы сипаттаңыз.
2. «Таза активтер/капитал» операцияларды есепке алу бөлімі қай шоттарда 

іске асырылады?
3. Таза активтерді/капитал есебі бойынша шоттар байланысын құрыңыз.
4. Таза активтерді/капитал есебін ұйымдастырудың тəртібін атаңыздар.
5. Күрделі салымдарды қаржыландыру дегеніміз не?
6. Таза активтер/капитал есебінің қаржылық есептілікте ашылуы.

Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

1-есеп

2012 жылы ҚР Үкiметтiң шешiмімен мекемедегі негiзгі жабдықтарға қайта 
бағалау жүргізілді. Жабдықтардың бастапқы құны 1 500 540 теңгенi құрады. 
Пайдалану мерзiмінде олардың амортизациясы 500 220 теңгенi құрауға 
жиналған. Қайта бағалау күніне жабдықтың əдiл құны 1 300860 болды.

Жабдықтың қайта бағалауға арналған резерв сомасын анықтаңыз.
А) 1 200 000 теңге; 
В) 199 680 теңге; 
С) 300 540 теңге; 
Д) 2200 064  теңге;
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Е) 22 064  теңге.
Жауабы: 1300860-(1500540-500220)=300540 теңге

2-есеп
Тапсырма:
Осы есептің мазмұны өзгермей, тек қайта бағалау кезінде əділ құн 1680 000 

теңгені құраса, таза актив/капитал соммасы қаншаға өсер еді?

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Шоттар жоспарының «Таза активтер/капитал» бөлімі шоттары:
А) 5110 «Резервтер»;
В) 5010 «Күрделі салымдарды қаржыландыру»;
С) Барлық жауаптар дұрыс;
Д) 5210 «Есепті жылдың қаржылық нəтижесі»;
Е) 5220 «Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі».

2. Салымдар бойынша міндеттемелерді қабылдауға жоспарлы 
тағайындауларды мемлекеттік мекемеге бөлгенде, күрделі салымдарды 
қаржыландыру танылады жəне қандай жазбамен көрсетіледі?

А) 5010 «Күрделі салымдарды қаржыландыру» шоты қосалқы шотының 
дебеті 1092 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар» қосалқы шотының кредиті;
В) 1082 «Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар» дебеті, 5010 «Күрделі салымдарды 
қаржыландыру» шоты қосалқы шотының кредиті;
С) 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының дебеті жəне 1280 «Өзге 
қысқа мерзімді дебиторлық берешектер» қосалқы шотының кредиті;
Д) 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» шотының дебеті жəне 1050 «Шетелдік 
валютадағы шот» шотының кредиті;
Е) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотының дебеті жəне 1050 «Шетелдік валютадағы шот» шотының 
кредиті.

3. Қаржыландыруды қайтару шотын жабу:
А) Дт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі
     Кт 6090 Қаржыландыруды бюджетке қайтару;
В) Дт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі
     Кт 5220 Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі;
С) Дт 7450 «Резервтерді  құру бойынша шығыстар»
     Кт 3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
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Д) Дт 8014 Үстеме шығыстар
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы;
Е) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі.

4. Жыл аяғында күрделі салымдар бойынша міндеттемелерді 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу:

А) Дт 5010 Күрделі салымдарды қаржыландыру
        Кт 1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар;
В) Дт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі
     Кт 5220 Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі;
С) Дт 7450 «Резервтерді  құру бойынша шығыстар»
     Кт 3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
Д) Дт 8014 Үстеме шығыстар
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы;
Е) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі.

5. Сатып алу жəне номиналды бағасының айырмасының есепке алы-
нуы пайда (номиналды бағасы мен сатып алу бағасының айырмасы):

А) Дт 1120 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі;
В) Дт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі
     Кт 5220 Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі;
С) Дт 7450 «Резервтерді  құру бойынша шығыстар»
     Кт 3310 «Қысқа мерзiмдi бағалау мiндеттемелері»;
Д) Дт 8014 Үстеме шығыстар
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы;
Е) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі.

6. «Күрделі салымдарды қаржыландыру» шоты мелекеттік бюджеттен 
бөлінген қаржыландыру бойынша негізгі құралдар, материалдық емес 
активтер инвестициялық жылжымайтын мүлікті қаржыландыру көзін 
есепке алуға арналған:

А) 1040;
В) 5010;
С) 1010;
Д) 5110;
Е) 2410.
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7. «Резервтер» шоты активтерді қайта бағалауға, топтың есептілігін 
шоғырландыру үшін шетелдік мемлекеттік мекемелердің қаржылық 
есептілігін қайта есептеуге арналған резервтерді есепке алуға арналған:

А) 5010;
В) 1010;
С) 5110;
Д) 2410;
Е) 2420.

8. Жүргізілген қайта бағалау нəтижесінде негізгі құралдардың 
жинақталған амортизациясына түзету енгізу:

А) Дт 5111 Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы;
В) Дт 7450 Резервтерді құру бойынша шығыстар
     Кт 4210 Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері;
С) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі;
Д) Дт 3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
Е) Дт 7010 Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар
     Кт 3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек.

9. Жүргізілген қайта бағалау нəтижесінде негізгі құралдардың 
жинақталған амортизациясына түзету енгізу бойынша шоттар байланы-
сын жасаңыз:

А) Дт 5111 Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы;
В) Дт 7450 Резервтерді құру бойынша шығыстар
     Кт 4210 Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері;
С) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі;
Д) Дт 3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары;
Е) Дт 5111 Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы.

10. Есеп беру кезеңінің соңында есептелген шығыстардың ақырғы ай-
налымымен есептен шығарылады:

А) Дт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі
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     Кт 7200 Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар;
В) Дт 5111 Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв
     Кт 2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы;
С) Дт 7450 Резервтерді құру бойынша шығыстар
     Кт 4210 Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері;
Д) Дт 6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
     Кт 5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі;
Е) Дт 3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
     Кт 1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары.
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22-ТАҚЫРЫП 

БАЛАНСТАН ТЫС ШОТТАРДА ЕСЕПКЕ АЛУ ТƏРТІБІ

Жоспар
22.1 Баланстан тыс шоттарда есепке алуын ұйымдастыру 
22.1 Баланстан тыс шоттар есебі жəне құжаттық рəсімделуі

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Баланстан тыс шоттар, төлеуге қабілетсіз дебиторлар, қатаң есептілік 

бланкілер.

22.1 Баланстан тыс шоттарда есепке алуын ұйымдастыру

Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекемеде балансталған шоттардағы 
уақытша сақталудағы жəне оның меншігіне жатпайтын активтердің (жалданған 
активтер, қатаң есептілік бланкілері жəне мемлекеттік мекемеге тиесілі емес 
басқа да активтер) есебін жүргізеді.  

Баланстан тыс шоттарда есепке алу дара (қарапайым) жазба бойын-
ша жүргізіледі [22.1-сызба]. Баланстан тыс шоттарда ескерілген активтер 
белгіленген тəртіппен түгендеуге жатады. Көрсетілген құндылықтарды есепке 
алу үшін мынадай баланстан тыс шоттар қолданылады: 

22.1-сызба
Баланстан тыс шоттар есебі
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01 «Жалға алынған активтер» шотында – сырт мемлекеттік мекемелерден 
жалға алу шарты бойынша қабылданған активтер жалдау шартында көрсетіл-
ген құнда есепке алынады;

02 «Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған 
жабдықтау бойынша төленген қорлар» – шарттар бойынша ғылыми-зерттеу 
жəне конструкторлық жұмыстарды орындау үшін сатып алынған арнайы 
жабдықты, сондай-ақ шарттарда көзделген баға бойынша қайта өңдеуге 
қабылданған шикізат пен материалдарды қоса алғанда мемлекеттік мекеме жа-
уапты сақтауға қабылдаған тауар-материалдық құндылықтар ескеріледі;

03 «Қатаң есептегі бланктер» – сақтаудағы жəне есеппен берілетін қатаң 
есептілік бланкілері – министрлік, мемлекеттік комитеттер бекіткен тізбелерге 
сəйкес – ақша, чек жəне есеп айырысу чек кітапшалары, түбіртек кітапшалары, 
аттестаттар, дипломдар, куəлік бланкілері жəне басқа да қатаң есептілік 
бланкілері, сондай-ақ баспа басылымдарына ведомстволық жазылу бойынша 
абонементтер ескеріледі.

Абонемент сомасын азайту іс жүзінде алынған мерзімді баспалардың со-
масына жүргізіледі;

04 «Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі» –
төлем қабілетсіз дебиторлардың берешегі есептен шығарылған сəттен бастап 
3 жыл бойы борышкерлердің мүліктік жағдайы өзгерген жағдайда оны өндіріп 
алу мүмкіндігін бақылау үшін ескеріледі;

05 «Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен 
студенттердің берешегі» – оқушылар мен студенттердің қайтармаған киім-
кешек, төсек-орын, құралдар жəне басқа құндылықтар бойынша берешегі 
ескеріледі. Оқу орнының балансынан оқудан шығып қалған оқушылар мен 
студенттердің материалдық құндылықтарын есептен шығару олардың шығуы 
туралы бұйрықтардың негізінде жүргізіледі. Оқушылар мен студенттер 
қайтармаған материалдық құндылықтар баланстан тыс есепке алынады жəне 
оларға Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген 
тəртіппен талап қойылады; 

06 «Ауыспалы спорт жүлделері мен кубоктары» түрлі мемлекеттік мекеме-
лер бекіткен жəне олардан жеңімпаз командаларды марапаттау үшін алынған 
ауыспалы сыйлықтар, тулар, кубоктар ескеріледі (осы мемлекеттік мекемеде 
болған барлық кезеңі ішінде);  

07 «Жолдамалар» – қоғамдық, кəсіподақтық жəне басқа ұйымдардан 
қайтарымсыз алынған жолдамалар ескеріледі;

08 «Əскери техниканың оқулық құралдары» тирлерде, спорттық ату 
алаңдарында, əскери пəндер кабинеттерінде орналасқан барлық жабдықтар 
мен құралдар ескеріледі;

09 «Мəдени мұра активтері» – мəдени мұралық активтер (мысалы, тари-
хи ғимараттар мен ескерткіштер, археологиялық қазбалар орны, қорықтар мен 
табиғи қорғалатын аумақтар, сондай-ақ өнер туындылары) ескеріледі. 
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22.1  Баланстан тыс шоттар есебі жəне құжаттық рəсімделуі

Талдама есепке алу Нысандар альбомының 296-а нысанды карточкаларын-
да жүргізіледі:

 – жалға алынған активтер – активтердің əр нысаны бойынша жалға 
берушілер бойынша (жалға берушінің түгендеу нөмірлері бойынша);

 – иегер мемлекеттік мекемелер, тапсырыс берушілер, түрлері, сұрыптары 
жəне сақталу орны, шартты бағалары немесе сатып алу бағалары бойынша – 
жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бо-
йынша төленген қорлар;

 – мерзімді баспаның əр түрі бойынша – мерзімді баспаларға ведомстволық 
жазылу бойынша абонементтер;

 – борышкердің тегін, атын жəне əкесінің атын көрсету арқылы – төлем 
қабілетсіз дебиторлардың берешегі;

 – жолдама түрлері, саны жəне нақты бағасы бойынша – жолдамалар (жол-
дамалар ақшалай құжаттармен бірге кассада сақталуы тиіс);

 – əр оқушы мен студент бойынша – оқушылар мен студенттердің берешегі;
 – əр зат пен оның құны бойынша – ауыспалы спорттық сыйлықтар мен 

кубоктар;
 – жолдама түрлері, саны жəне нақты бағасы бойынша – жолдамалар (жол-

дамалар ақшалай құжаттармен бірге кассада сақталуы тиіс); 
 – атаулары, орналасқан жерлері жəне материалдық жауапты тұлғалар бо-

йынша – əскери техникалық оқу құралдары.
Қатаң есептілік бланкілерінің талдама есебі алу əр бланк түрі жəне 

сақталу орны бойынша Нысандар альбомының 448 нысандағы қатаң есептілік 
бланкілерін есепке алу кітабында жүргізіледі. 

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 141-142 б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің  2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 
197-198 с.
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Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Баланстан тыс шоттар ұғымы жəне жіктелуін сипаттаңыз
2. 09 «Мəдени мұра активтері» баланстан тыс шотында қандай мəліметтер 

көрініс табады?
3. Баланстан тыс шоттарда ескерілген активтер түгендеуге жатады ма?
4. 03 «Қатаң есептегі бланктер» баланстан тыс шотында не ескеріледі?
5. 05 «Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар мен 

студенттердің берешегі» баланстан тыс шотында не ескеріледі?
6. Талдама есепке алу Нысандар альбомының 296-а нысанды карточкала-

рында не есепке алынып жүргізіледі?
7. Баланстан тыс шоттарды құжаттық ресімдеу.

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Баланстан тыс шоттарда есепке алу қалай жүргізіледі?
А) Тікелей жазба;
В) Күрделі жазба;
С) Жанама жазба;
Д) Дара (қарапайым) жазба; 
Е) Түгендеу жазба.

2. Сырт мемлекеттік мекемелерден жалға алу шарты бойынша 
қабылданған активтер жалдау шартында көрсетілген құнда есепке алы-
нады қай баланстан тыс шотта?

А) 05 «Қайтарылмаған  материалдық  құндылықтар  үшін  оқушылар  мен 
студенттердің берешегі».
В) 02 «Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған 
жабдықтау бойынша төленген қорлар»;
С) 03 «Қатаң есептегі бланктер»;
Д) 04 «Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі»;
Е) 01 «Жалға алынған активтер»;

3. 09 «Мəдени мұра активтері» не ескеріледі?
А) Мəдени мұралық активтер (мысалы, тарихи ғимараттар мен ескерткіштер, 
археологиялық қазбалар орны, қорықтар мен табиғи қорғалатын аумақтар, 
сондай-ақ өнер туындылары);
В) Тирлерде, спорттық ату алаңдарында, əскери пəндер кабинеттерінде 
орналасқан барлық жабдықтар мен құралдар;
С) Қоғамдық, кəсіподақтық жəне басқа ұйымдардан қайтарымсыз алынған 
жолдамалар;
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Д) Мемлекеттік мекемелер  бекіткен  жəне олардан  жеңімпаз командалар-
ды  марапаттау үшін алынған ауыспалы сыйлықтар, тулар, кубоктар;
Е) Төлем қабілетсіз дебиторлардың берешегі есептен шығарылған сəттен 
бастап үш  жыл  бойы  борышкерлердің  мүліктік  жағдайы  өзгерген  
жағдайда  оны өндіріп алу мүмкіндігін бақылау.

4. 02 «Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтан-
дырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар»: 

А) Шарттар бойынша ғылыми-зерттеу жəне конструкторлық жұмыстарды 
орындау үшін сатып алынған арнайы жабдықты, сондай-ақ шарттарда 
көзделген баға бойынша қайта өңдеуге қабылданған шикізат пен матери-
алдарды қоса алғанда мемлекеттік мекеме жауапты сақтауға қабылдаған 
тауар-материалдық құндылықтар;
В) Мемлекеттік мекемелер  бекіткен  жəне олардан  жеңімпаз командалар-
ды  марапаттау үшін алынған ауыспалы сыйлықтар, тулар, кубоктар;
С) Төлем қабілетсіз дебиторлардың берешегі есептен шығарылған сəттен 
бастап үш  жыл  бойы  борышкерлердің  мүліктік  жағдайы  өзгерген  
жағдайда  оны өндіріп алу мүмкіндігін бақылау.
Д) Мəдени мұралық активтер (мысалы, тарихи ғимараттар мен ескерткіштер, 
археологиялық қазбалар орны, қорықтар мен табиғи қорғалатын аумақтар, 
сондай-ақ өнер туындылары);
Е) Тирлерде, спорттық ату алаңдарында, əскери пəндер кабинеттерінде 
орналасқан барлық жабдықтар мен құралдар.

5. Төлем қабілетсіз дебиторлардың берешегі есептен шығарылған 
сəттен бастап 3  жыл  бойы  борышкерлердің  мүліктік  жағдайы  өзгерген  
жағдайда  оны өндіріп алу мүмкіндігін бақылау үшін ескеріледі:

А) 04 «Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың есептен шығарылған берешегі»;
В) 01 «Жалға алынған активтер»;
С) 02 «Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған 
жабдықтау бойынша төленген қорлар»;
Д) 03 «Қатаң есептегі бланктер»;
Е) 05 «Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар  мен 
студенттердің берешегі».

6. «Қатаң есептегі бланктер» – сақтаудағы жəне есеппен берілетін қатаң 
есептілік бланкілері – министрлік, мемлекеттік комитеттер бекіткен 
тізбелерге сəйкес – ақша, чек жəне есеп айырысу чек кітапшалары, 
түбіртек кітапшалары, аттестаттар, дипломдар, куəлік бланкілері жəне 
басқа да қатаң есептілік бланкілері, сондай-ақ баспа басылымдарына 
ведомстволық жазылу бойынша абонементтер ескеріледі?

А) 03;
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В) 07;
С) 01;
Д) 02;
Е) 09.

7. 07 баланстан тыс шотында ескеріледі?
А) «Əскери техниканың оқулық құралдары»;
В) «Қатаң есептегі бланктер»;
С) «Жолдамалар»;
Д) «Жалға алынған активтер»; 
Е) «Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар  мен 
студенттердің берешегі».

8. «Əскери техниканың оқулық құралдары» тирлерде, спорттық 
ату алаңдарында, əскери пəндер кабинеттерінде орналасқан барлық 
жабдықтар мен құралдар ескеріледі:

А) 08;
В) 07;
С) 01;
Д) 04;
Е) 02.

9. 01 «Жалға алынған активтер» шотында:
А) Төлем қабілетсіз дебиторлардың берешегі есептен шығарылған сəттен 
бастап үш жыл бойы борышкерлердің мүліктік жағдайы өзгерген жағдайда  
оны өндіріп алу мүмкіндігін бақылау үшін ескеріледі;  
В) Cырт мемлекеттік мекемелерден жалға алу шарты бойынша қабылданған 
активтер жалдау шартында көрсетілген құнда есепке алынады;
С) Cақтаудағы жəне есеппен берілетін қатаң есептілік бланкілері;
Д) Тирлерде, спорттық ату алаңдарында, əскери пəндер кабинеттерінде 
орналасқан барлық жабдықтар мен құралдар ескеріледі;
Е) Түрлі мемлекеттік мекемелер  бекіткен  жəне олардан  жеңімпаз коман-
даларды  марапаттау үшін алынған ауыспалы сыйлықтар, тулар, кубоктар 
ескеріледі.

10. 03 «Қатаң есептегі бланктер»:
А) Сақтаудағы жəне есеппен берілетін қатаң есептілік бланкілері – 
министрлік, мемлекеттік комитеттер бекіткен тізбелерге сəйкес – ақша, чек 
жəне есеп айырысу чек кітапшалары, түбіртек кітапшалары, аттестаттар, 
дипломдар, куəлік бланкілері жəне басқа да қатаң есептілік бланкілері, 
сондай-ақ баспа басылымдарына ведомстволық жазылу бойынша абоне-
менттер ескеріледі;
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В) Сырт мемлекеттік мекемелерден жалға алу шарты бойынша қабылданған 
активтер жалдау шартында көрсетілген құнда есепке алынады;
С) Төлем қабілетсіз дебиторлардың берешегі есептен шығарылған сəттен 
бастап үш  жыл  бойы  борышкерлердің  мүліктік  жағдайы  өзгерген  
жағдайда  оны өндіріп алу мүмкіндігін бақылау үшін ескеріледі;  
Д) Тирлерде, спорттық ату алаңдарында, əскери пəндер кабинеттерінде 
орналасқан барлық жабдықтар мен құралдар ескеріледі;
Е) Түрлі мемлекеттік мекемелер  бекіткен  жəне олардан  жеңімпаз коман-
даларды  марапаттау үшін алынған ауыспалы сыйлықтар, тулар, кубоктар 
ескеріледі.
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23-ТАҚЫРЫП

ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ҚАҒИДАТТАРЫ

Жоспар
23.1 Есепті күннен кейінгі оқиғалар
23.2 Əділ құн
23.3 Активтердің құнсыздануы
23.4 Дисконттау қағидаттары

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Əділ құн, активтердің құнсыздануы, дисконттау қағидаттары, түсіндірме 

жазба.

23.1 Есепті күннен кейінгі оқиғалар

Қаржылық есептілік жататын есептік кезеңнің соңғы күні есепті күн деп 
саналады.

Есептік кезеңнен кейінгі оқиғалар қаржылық есептілікке түсіндірме жазба-
да тиісті ақпаратты ашу жолымен  көрсетіледі.

Ескертулерде ашылатын ақпарат есепті күннен кейінгі əрбір елеулі 
оқиғалардың қысқа, бірақ толық сипаттамасын жəне олардың салдарын құндық 
мағынамен бағалауды қамтиды [23.1-сызба].

23.1-сызба
Есепке алудың жекелеген қағидаттары

 

    

  

  

  

 

 



399

23.2 Əділ құн

Əділ құнға жақсы хабарланған осындай мəміле жасауға ниет білдірген 
тəуелсіз тараптар арасында активті айырбастауға немесе міндеттемені өтеуге 
болатын сома жатқызылады.

Белсенді нарық болғанда əділ құн нарықтық белгілейтін баға ретінде 
анықталады.

Əділ құнды анықтау үшін белсенді нарық болмаған кезде бір немесе 
бірнеше мынадай көрсеткіштер пайдаланылады:

1) операция жасау күні мен есепті күн арасында шаруашылық 
шарттарындағы елеулі өзгерістер болмағандығын ескере отырып нарықтағы 
соңғы операция бағасы;

2) ұқсас активтерге нарықтық баға;
3) салалық көрсеткіштер.

23.3 Активтердің құнсыздануы

Активтің құнсыздануы сыртқы немесе ішкі факторлардың əсерінен актив-
тің елеулі арзандауы болып табылады. Осылайша құнсыздану оны бақылап   
отырған мемлекеттік мекеме үшін активтің пайдалылығының төмендеуін 
көрсетеді.

Қызметтік əлеуетінен айырылған актив құнсызданған болып есептеледі: 
мемлекеттік мекеменің мақсаты үшін пайдасы аз немесе пайдасы мүлде жоқ.

Активтің өтелетін құнынан оның баланстық құны артқан кезде актив 
құнсызданған болып есептеледі. 

Активтің өтелетін құны сатуға шығындарды жəне оның тұтыну құнын ше-
гере отырып, активтің əділ құнынан (қолдану құндылығынан) анағұрлым мəні 
ретінде анықталады.

Ақшалай/ақшалай емес қаражатты генерациялайтын  активтердің тұтыну 
құны (пайдалану құндылығы) – бұл активтің қызметтік əлеуетінің қалдығының 
дисконтталған құны. 

Есепті жылдың соңында есепте жүргізілген түгендеу нəтижесі бойынша 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен келісілген мемлекеттік мекеме бас-
шысы бұйрығына сəйкес құрылған түгендеу комиссиясының актісі негізінде 
егер осы активтің баланстық құнынан қалпына келтіру құны төмен болса, бар 
активтердің құнсыздану фактісі тіркеледі [23.2-сызба].

Түгендеу актісінде құнсыздану себептері көрсетілуі тиіс.
Олардың айырмасына төмендегідей жазбалар жүргізіледі:
Дебет 7440 Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар
Кредит 2392 Негізгі құралдардың құнсыздануына арналған резерв
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23.2-сызба
 

 
 

 

        
   

Жылдық түгендеу өткізген уақытта түгендеу комиссиясы активтердің 
орналасқан орны бойынша жəне бұл құндылықтар сақталудағы жауапты 
тұлғалар бойынша құнсыздануға тест өткізеді.

Тестіленетін құндылықтар мен нысандардың атаулары жəне олардың саны 
номенклатурасы мен есепте қабылданған өлшем бірліктері бойынша жеке 
түгендеу Нысандар альбомының 401 нысанды жеке түгендеу тізімдемелерінде 
(біріктіру ведомостерінде) көрсетіледі. Тізімдемелер материалдық 
құндылықтардың орналасқан жері жəне олардың сақталуына жауапты тұлғалар 
бойынша жеке бір данада жасалады. Тізімдемелерге түгендеу комиссиясының 
төрағасы жəне барлық мүшелері қол қояды. Түгендеу комиссиясының жұмысы 
жүргізілген тестілеудің нəтижелері көрсетілген хаттамамен рəсімделеді. 
Егер активтің құнсыздану белгілері анықталса, онда есепте құнсыздану 
резервін көрсету фактісі Нысандар альбомының 433 нысанды бухгалтерлік 
анықтамасымен ресімделеді.

Қандайда бір құнсыздану белгілері болғанға қарамастан, мемлекеттік ме-
кеме жыл сайын пайдалы қызмет ету мерзімі белгісіз материалды емес активті 
құнсыздану тұрғысынан оның баланстық құны мен өтелетін сомасын салысты-
ру жолымен тестілеуге міндетті.

Құнсыздануға арналған тестілерге активтердің құнсыздану мүмкіндіктерін 
көрсететін қандай да белгілерді анықтау жөніндегі рəсімдер жатқызылады.

Құнсыздануға тестілер өткізген кезде, кем дегенде мынадай белгілерді 
назарға алған жөн:

1. Ақпараттың сыртқы көздері:
 – активтің көрсететін қызметке қажеттілік пен сұраныстың азаюы немесе 

толық дерлік тоқтауы;
 – мемлекеттік мекеме қызмет ететін технологиялық, заңнамалық не-
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месе саяси ортада кезең ішінде мемлекеттік мекемеге қолайсыз əсер ететін 
өзгерістердің болуы немесе жақын арада елеулі  ұзақ мерзімді өзгерістердің 
күтілуі;

2. Ақпараттың ішкі көздері:
 – активтің ескіруінің немесе физикалық зақымдануының дəлелдері бар;
 – кезең ішінде активті пайдалану дəрежесінде немесе тəсілінде мемлекеттік 

мекемеге теріс əсер ететін өзгерістердің болуы немесе жақын арада ұзақ 
мерзімді өзгерістердің күтілуі (соның ішінде: активтің тұрып қалуы,активтің 
қатысуымен жүзеге асырылатын жұмысты тоқтату немесе қайта құру жоспар-
лары немесе активті күтілген күнінен бұрын шығарып тастау жоспарлары);

 – активтің құрылуын аяқтауға дейін немесе пайдалануға жарамды күйге 
жекізуді тоқтату туралы шешім;

 – актив қызметінің нашарлағандығын немесе күтілгеннен де көп 
нашарлағандығын көрсететін ішкі есептілік деректері бар.

Мемлекеттік мекеме жыл соңында алдыңғы кезеңдерде активтің 
құнсыздануынан танылған шығындардың жоқтығын немесе кемігендігін 
көрсететін қандай да болмасын белгілерді анықтап отырады, бұл активтің 
құнсыздануынан болған шығындарды қайтаруға жəне оның баланстық 
құнының артуына алып келеді. Мұндай белгі бар болған жағдайда мемлекеттік 
мекеме осы актив қызметінің орнын толтыру құнын бағалайды, бұл ретте 
мемлекеттік мекеме кем дегенде мынадай белгілерді ескереді:

1. сыртқы белгілер:
 – актив қамтамасыз ететін қызметке сұраныстың немесе тұтынудың қайта 

жандануы;
 – мемлекеттік мекеме қызмет ететін технологиялық, заңнамалық не-

месе саяси ортада кезең ішінде мемлекеттік мекемеге қолайлы əсер ететін 
өзгерістердің болуы немесе жақын арада ұзақ мерзімді өзгерістердің күтілуі;

2. ішкі белгілер: 
 – қарастырып отырған кезең ішінде активті пайдаланудың қазіргі немесе 

күтілетін дəрежесі мен тəсілінде мемлекеттік мекемеге қолайлы əсер ететін 
өзгерістердің болуы немесе жақын арада ұзақ мерзімді өзгерістердің күтілуі. 
Бұл өзгерістер қарастырып отырған кезең барысында активтің қызметін 
жақсарту немесе күшейту үшін тартылған шығындарды немесе активке байла-
нысты операцияларды қайта құрылымдауды қамтиды;

 – құрылуы бұрын тоқтатылған активті жандандыру жəне оны аяқтауға не-
месе пайдалануға жарамды күйге жеткізу туралы шешім;

 – активтің қызметі күтілгеннен де едəуір жақсы екендігін немесе жақсы 
болатындығын көрсететін ішкі есептіліктің деректері бар. 

Құнсызданудан болған шығындарды танығаннан кейін актив бойынша 
амортизациялық аударымдар (тозу) алдыңғы кезеңдерде өзгерістер енгізіледі, 
бұл қалған пайдалы қолдану мерзімі ішінде активтің жою құнын (бар болса) 
шегере отырып қайта қаралған баланстық құнын жүйелі түрде бөлу үшін жа-
салады.



402

Негізгі құралдар нысандарының құнсыздануына, жойылуына неме-
се берілуіне байланысты үшінші тұлғалардан берілетін өтемақы қаржылық 
нəтиже құрамына енгізіледі, онда мұндай өтемақы алуға жатады.

Активтің құнсыздануынан болған шығынды қайтару актив қызметінің 
орны толтырылатын сомасының артуына дейін жүргізіледі, ол сома алдыңғы 
кезеңдерде ешқандай құнсыздану шығындары танылмаса (тозуды неме-
се амортизацияны шегере отырып) баланстық құннан артық болмауы тиіс. 
Құнсызданудан болған шығынды қайтару қаржылық қызмет нəтижелері тура-
лы есепте танылады.

23.4 Дисконттау қағидаттары

Дисконтталған құн 12 айлық өтеу мерзімі бар активтер мен міндеттемелерді 
есептік күннен кейін көрсету үшін қолданылады. Қысқа мерзімді кезеңде ақша 
құнының өзгеруі маңызды болып саналмайды.

Дисконттау əдісінің көмегімен құнды бағалау қаржылық жағдай туралы 
есептің мынадай баптары үшін қолданылады:

 – қаржы инвестициялары (мысалы, облигациялар);
 – жалға алынған негізгі құралдар (қаржылық жалдау бөлігінде);
 – ұйымдар борыштық бағалы қағаздарды эмиссиялау жолымен алған 

қарыздар   
 – егер шарт талаптарымен негізгі соманы қайтара отырып, пайыздарды 

төлеу көзделген ұзақ мерзімді қарыздар жəне ұзақ мерзімді қарыздар (жəне 
облигациялық қарыздар) бойынша есептелген пайыздар.

Осы активтер мен міндеттемелердің өтеу кезіндегі (алдын ала анықтауға 
болатын) атаулы құны олардың балансқа қабылдау сəтіндегі нақты құнынан 
ерекше болады.  Пайда болатын айырма осы  активтер мен  міндеттемелердің 
құнына жəне тиісінше, өтеу кезіндегі емес, кезең бойы толық өтелгенше кіріске 
(шығысқа) енгізілуі тиіс. Осы рəсім  тиімді пайыздық ставканы пайдалана оты-
рып есептеу қағидатына толық сəйкес келеді. 

Пайыздың тиімді ставкасына жоспарланған ақша ағындарын алғаш 
танылған мөлшерге тең мөлшерге əкелетін дисконттау ставкасы жатқызылады.

Ақша ағындарын дисконттаудың негізгі формуласы жекелеген төлемнің 
ағымдық құнын анықтау формуласы болып табылады:

PV=FV/(1++ i)n,
PV – ағымдағы құн – қазіргі уақытта салынатын сома, яғни қолда бар не-

месе ағымдағы күнге инвестицияланған қаржы  немесе болашақта алынатын 
қаржы қаражатының ағымдағы құны.

FV – n жылдардан кейін инвестицияның болашақ құны – болашақта алы-
натын қаржы қаражаты немесе бүгінгі қаржы қаражатының болашақ шамасы. 

i дисконт ставкасы – ағымдағы жəне болашақ құнды есептеу үшін 
қолданылатын пайыздық ставка. Дисконттау ставкасы салымдардың тиімділігін 
бағалау үшін қолданылады. Экономикалық тұрғыдан қарастырғанда дисконт-
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тау ставкасы – бұл инвестор талап ететін салымдық капиталдың табыстылық 
нормасы. 

n  уақыт кезеңі – қаржы  құралдарының  ағымдағы  жəне болашақ құнын 
есептеу кезеңдерінің саны. 

1 ш.б. түрлі кезеңдердегі жəне түрлі пайыздық ставкалар бойынша 
ағымдағы құнын анықтау үшін нысан бойынша 589 беттегі қосымшады С-1 
кестесі қолданылады.

Мысалы, қазір қандай инвестициялық қаражат салыну керек, егер 4 
жылдан кейін 12 пайыздық ставкамен 500 000 тенге ақша табысын алу 
керек болса

PV=500 000*1/(1+0,12) *(1+0,12) *(1+0,12) *(1+0,12)=317750
С-1 кестесі PV=500 000*0,6355=317750
Инвестицияның болашақ құны мына формуламен есептеледі:
FV = PV(1+i) n.

1 ш.б.n жылдан кейінгі болашақ құнын анықтау үшін нысан бойынша 591 
беттегі қосымшада С-3 кестесі қолданылады.

Мысалы, біз қазір 317750 теңге 12 жылдық пайыздық ставкамен ин-
вестиция саламыз. 4 жылдан кейін оның көлемі қандай сома болады?

FV =317750 теңге * (1+0,12) *(1+0,12) *(1+0,12) *(1+0,12)= 500 000
FV =317750*15735= 500 000
Белгілі жылдар ішінде төленген жүйелі төлемдер арасындағы бірдей ин-

тервалды бір бағытты төлемдердің ағыны аннуитет болып табылады. Мұндай 
төлемдер түсімдер мен төлемдер түрінде болуы мүмкін.  

Аннуитетте ағымдағы құнды да, болашақ құнды да есептеуге болады. 
Аннуитеттің ағымдағы (дисконтталған) құнына аннуитетке енгізілген əр жеке 
төлемнің немесе түсімнің ағымдағы құндарының сомасы жатқызылады, ол 
мынадай формула бойынша анықталады: 

PV = FV * f,
мұнда, f – дисконттау факторы нысан бойынша 590 беттегі қосымшада С-2 
кестесі.

Мысалы, банкіден 4 жыл ішінде жыл сайын 250000 теңгеден алып 
отыру үшін, қазір 10 пайыздық ставкамен қандай сомманы салу керек?

С-2 кестесіндегі f – дисконттау факторы 3,1699 болады.
PV =250000*3,1699=792475
Аннуитеттің ағымдағы құны тең интервал бойы мəні мен маңызы бірдей 

төлемдерді талап ететін (ең төменгі жалдау төлемдері) қаржылық жалдау 
бойынша келісімшарттарға сəйкес болашақ түсімдердің немесе төлемдердің 
ағымдағы құнын анықтау үшін қолданылуы мүмкін.

Аннуитеттің болашақ құны  аннуитетке енгізілген əр жеке төлем мен 
түсімнің болашақ құнының сомасы болып табылады, ол мынадай формула 
бойынша анықталады: 

FV=PV*f,
мұнда, f – дисконттау факторы нысан бойынша 592 беттегі қосымшада С-4 
кестесі.
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Мысалы, жеке тұлға жыл сайын 15% пайда беретін бағалы қағаздарға 
100 000 теңге инвестиция құяды. 10 жылдан кейін жиналған инвестиция 
құны қанша болады. С-4 кестесіндегі f – дисконттау факторы – 20,3037

FV =100000*20,3037=2 030 370 теңге
Ең төменгі жалдау төлемдердің дисконтталған құнын есептеген кезде 

егер оны іс жүзінде анықтау мүмкін болса, жалдау шартында ұғынылатын 
пайыз ставкасы дисконттау ставкасы болып табылады; керісінше жағдайда 
жалға алушының қарызға алған капиталына пайыздың өсім ставкасы немесе 
активті сатып алу үшін осындай мерзімге кредит үшін банк белгіленген пайыз 
қолданылады [23.3-сызба].

23.3-сызба
ҚҰНСЫЗДАНУ МОДЕЛЬДЕРІ

   

   

   

 
 

   

Ең төмен жалдау төлемдеріне жалға алушы жалдау мерзімі ішінде жүзеге 
асыруға міндетті төлемдер жатқызылады. Ең төменгі жалдау төлемдері жалдау 
міндеттемесі мен қаржылық шығыстардан (сыйақылар) тұрады.

Дисконтталған құнды есептеу үшін жалдау төлемдерінің мөлшері мен 
мерзімділігін жəне дисконттаудың пайыздық ставкасын  білу қажет.

Активтің мүмкін құнсыздануын көрсететін кез келген белгі болған жағдайда 
мемлекеттік мекеме актив қызметінің пайдалану құндылығы (генерациялана-
тын) бағасын жүргізеді.

Актив қызметінің пайдалану құндылығы немесе генерацияланатын бірлік-
тің дисконтталған құны мынадай əдістерді пайдалана отырып анықталады:
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Алмастырудың амортизацияланған құн əдісі

Активті ауыстыру құны – бұл активтің жалпы пайдалы əлеуетін 
алмастыруға қажетті құн. Бұл құн активтің тұтынылған не таусылған пайдалы 
əлеуетін көрсету үшін амортизацияланады. Актив бар активті қалпына келтіру 
(репликациялау) жолымен не оның жалпы пайдалы əлеуетін ауыстыру жолы-
мен ауыстырылуы мүмкін. Ауыстырудың амортизациялық құны қайсысының 
аздығына байланысты активті  қалпына келтіру құнының немесе ауыстыру 
құнының жəне осындай құн негізінде есептеліп жинақталған амортизацияның 
арасындағы айырмашылық түрінде активтің тұтынылған немесе таусылған 
пайдалы əлеуетін көрсету үшін өлшенеді.

Қалпына келтіру құн əдісі

Қалпына келтіру құны – бұл құнсыздану деңгейіне дейінгі активтің пайда-
лы əлеуетін қалпына келтіру құны. Активтің пайдалы əлеуетінің қалдығының 
дисконтталған құны актив құнсызданғанға дейінгі ағымдағы пайдалы 
əлеуетінің қалдығының (пайдалану құндылығынан) ауыстыру сомасынан 
қалпына келтірудің бағалау құнын шегеру жолымен анықталады.

Активтің құнсыздануы қайсысының кем екеніне байланысты қалпына 
келтірудің амортизациялық құны немесе ауыстырудың амортизациялық құны 
ретінде анықталады.

Қызметтік бірліктер əдісі

Активтің пайдалы əлеуетінің қалдығының дисконтталған құны актив 
құнсызданған кезде күтілетін азайған қызметтік бірліктердің санымен келістіру 
үшін активтің пайдалы əлеуетінің ағымдағы қалдық құнын құнсыздануға 
дейін азайту жолымен анықталады. Активтің құнсыздануға дейінгі пайдалы 
əлеуетінінің ауыстыру қалдығының ағымдағы құны қайсысының кем екеніне 
қарай құнсыздануға дейінгі қалпына келтірудің амортизациялық құны немесе 
активтің амортизацияланған ауыстыру құны ретінде анықталады. 

Пайдалану құндылығын өлшеу үшін неғұрлым оңтайлы тəсілді таңдау бар 
деректерге жəне құнсыздану түріне байланысты:

 – технологиялық, заңнамалық немесе саяси ортадағы ұзақ мерзімді елеулі 
өзгерістер нəтижесінде анықталған құнсыздану қажет болған жағдайда

 – ауыстырудың амортизацияланған құны ұстанымын немесе қызметтік 
бірліктер ұстанымын қолдана отырып өлшенеді;

 – пайдалану дəрежесі мен тəсілінде ұзақ мерзімді елеулі өзгерістер 
нəтижесі ретінде анықталған, оның ішінде сұраныстың тоқтатылуы неме-
се толықтай дерлік тоқтатылуы нəтижесінде анықталған құнсыздану қажет 
болған жағдайда ауыстырудың амортизацияланған құны ұстанымын немесе 
қызметтік бірліктер ұстанамын қолдана отырып өлшенеді;
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 – іс жүзінде зақымдану нəтижесі ретінде анықталған құнсыздану қажет 
болған жағдайда қалпына келтіру құнының ұстанымын немесе ауыстырудың 
амортизацияланған құнының ұстанамын қолдана отырып өлшенеді.

Пайдаланылатын əдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» бұйрығы. 3 тамыз 2010 
жыл №393. 143-149 б.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің «Мемлекеттік мекемелерде 
бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің  2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 24 шілде 2012 жыл №348.

3. Д. Ш. Калиева, Г. Ш. Байрамова, С. Б. Макарова. Бухгалтерский учет 
и финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повы-
щения квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 
199-215 с.

4. Г. Е. Ержанова. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 188-201с.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. Əділ құн  ұғымын сипаттаңыз.
2. Есепке алудың жекелеген қағидаттарын сипаттаңыздар.
3. Əділ құн бойынша есепке алу тəртібі.
4. Активтердің құнсыздануы жайлы мəлімет беріңіз.
5. Активтердің құнсыздануы қалай жүргізіледі?
6. Құнсызданудан болған шығындарды танығаннан кейін іске асатын про-

цестер.
7. Дисконттау қағидаттарын атаңыздар.
8. Құнсыздану модельдерін атаңыздар. 
9. Алмастырудың амортизацияланған құн əдісін атаңыздар.
10. Қызметтік бірліктер əдісін сипаттаңыздар.

Студенттердің іскерлік дағдыларын қалыптастыруға                         
арналған тапсырмалар 

1-есеп
Мекеменің балансында 240,0 мың, теңгелік негізгі құрал бар. Оның əділ 

құны 190,0 мың теңге болып белгіленді, ал пайдалану құндылығы 180,0 мың 
теңгені құрады.
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Тапсырма: Бұл жағдайда негізгі кұрал мекеме балансында қандай құнмен 
көрніс табады?

Жауабы:  190 000 теңге, ал құнсыздану көлемі 50 000 теңге (240,0-190 мың.
тг).

  
 

50  =240,0   - 190   
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 190,0 
   

   

 
 

180,0   

  
190,0   

2-есеп
Мекеменің балансында 210,0 мың теңгелік негізгі құрал бар. Оның əділ 

құны 190,0 мың теңге болып белгіленді, ал пайдалану құндылығы 200,0 мың 
теңгені құрады

Тапсырма: Бұл жағдайда негізгі құрал мекеме балансында қандай құнмен 
көрініс табады?

Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест 
тапсырмалары

1. Қаржылық есептілік жататын есептік кезеңнің соңғы күні .... деп са-
налады.

А) тоқсан;
В) есепті ай;
С) есепті жыл;
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Д) есепті апта;
Е) есепті күн.

2. Белсенді нарық болғанда əділ құн қандай баға ретінде анықталады?
А) нарықтық;
В) əділ;
С) жою;
Д) сату;
Е) амортизациялық.

3. Активтің өтелетін құнынан оның баланстық құны артқан кезде ак-
тив ..... болып есептеледі.

А) құнсызданған;
В) сатылған;
С) айырбасталған;
Д) жалданған;
Е) жойылған.

4. Ақшалай/ақшалай емес қаражатты генерациялайтын  активтердің 
тұтыну құны (пайдалану құндылығы) – бұл активтің қызметтік əлеуетінің 
қалдығының .... құны:

А) дисконтталған;
В) сату;
С) жою;
Д) бағамдық;
Е) амортизациялық.

5. Қалпына келтіру құны баланстық құннан төмен болған жағдайда 
ғана активтердің ....... танылады.

А) жойылуы; 
В) құнсыздануы;
С) сатылуы;
Д) жалдануы;
Е) құндануы.

6. Құнсыздануға тестілер өткізген кезде кем дегенде қандай белгілерді 
назарға алған жөн?

А) тұтынушылардың сұранысын;
В) нарықтық бағаларды;
С) ақпараттың сыртқы жəне ішкі көздерін;
Д) қызметкерлердің жалақысын;
Е) экономикалық ахуалды.



409

7. Құнсызданудан болған шығынды қайтару қандай есепте танылады?
А) статистикалық қызмет нəтижелері туралы есепте;
В) қаржылық қызмет нəтижелері туралы есепте;
С) экономикалық қызмет нəтижелері туралы есепте;
Д) салықтық қызмет нəтижелері туралы есепте;
Е) кедендік қызмет нəтижелері туралы есепте.

8. Дисконтталған құн өтеу мерзімі бар активтер мен міндетттемелерді 
есептік күннен кейін көрсету үшін неше айды қолданады?

А) 12 ай;
В) 1 ай;
С) 10 ай;
Д) 2 ай;
Е) 11 ай.

9. Дисконттау əдісінің көмегімен құнды бағалау қаржылық жағдай ту-
ралы есептің қандай баптары үшін қолданылады?

А) барлық жауаптар дұрыс;
В) жалға алынған негізгі құралдар (қаржылық жалдау бөлігінде);
С) қаржы инвестициялары (мысалы, облигациялар);
Д) облигациялық қарыздар бойынша есептелген пайыздар;
Е) ұйымдар борыштық бағалы қағаздарды эмиссиялау жолымен алған 
қарыздар, егер шарт талаптарымен негізгі соманы қайтара отырып, пайыз-
дарды төлеу көзделген ұзақ мерзімді қарыздар жəне ұзақ мерзімді қарыздар  
бойынша есептелген пайыздар.

10. Активтің жалпы пайдалы əлеуетін алмастыруға қажетті құн:
А) активті ауыстыру құны;
В) активті сату құны;
С) активті жою құны;
Д) активті орналастыру құны;
Е) пассивті ауыстыру құны.
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24-ТАҚЫРЫП 

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕРДІ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕРМЕН 
ЖƏНЕ ҚОРЛАРМЕН ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН ЖАБДЫҚТАУ 

ЖӨНІНДЕГІ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ  ТƏРТІБІ

Жоспар
24.1 Орталықтандырылған жабдықтау бойынша бір бюджет-
те тұрған тапсырыс беруші мен жүк алушы арасында туындайтын 
орталықтандырылған жабдықтау жөніндегі операцияларды есепке алу 
тəртібі
24.2 Орталықтандырылған жабдықтау бойынша түрлі бюджеттерде 
тұрған тапсырыс беруші мен жүк алушы арасында туындайтын опера-
цияны есепке алу тəртібі

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Орталықтандырылған жабдықтау, хабарлама хат.

24.1 Орталықтандырылған жабдықтау бойынша бір бюджетте 
тұрған тапсырыс беруші мен жүк алушы арасында туындайтын 
орталықтандырылған жабдықтау жөніндегі операцияларды есепке 
алу тəртібі

Активтер үшін өнім берушімен есеп айырысуларды тапсырыс беруші 
мемлекеттік мекемелерді орталықтандырылған жабдықтау ретінде 3210 
«Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» шотында ескереді. Өнім берушінің шотын төлегенде тапсырыс беруші 
3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге  қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотын дебеттейді жəне 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру  жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шотын кредиттейді.

Жүкті алушыға жіберілген құндылықтарға өнім берушіден алынған, 
ұсынылған құжаттар (шоттар, жүк құжаттар жəне басқа құжаттар) негізінде 
тапсырыс беруші осы құндылықтардың сомасына 7140 «Өзге операциялық 
шығыстар» шотының дебеті жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының кредиті бойынша жазба 
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жүргізеді. Осымен бір мезгілде тапсырыс беруші жүкті алушы мемлекеттік 
мекемеге  немесе орталықтандырылған бухгалтерияға хабарлама хат жібереді. 
Хабарлама хатқа жүкті алушының мекен-жайына жіберілген материалды 
құндылықтарға жеткізуші шотының көшірмесі ұсынылады.

Жүкті алушының бухгалтерлік өнім берушінің жіберілген материалды 
құндылықтарына хабарлама мен шоттар көшірмесін алғаннан кейін жүкті 
алушының мекен-жайына мынадай жазбаларды жүргізеді:

 – ұзақ мерзімді активтердің құрамына кіретін, түскен жабдықтың немесе 
басқа заттардың сомасына Шоттар жоспарының ұзақ мерзімді активтерінің 
тиісті қосалқы шотын/шотын дебеттейді жəне 5011 «Күрделі салымдарды 
бюджет есебінен қаржыландыру» қосалқы шотын кредиттейді;

 – түскен материалдардың, қайтарылатын бос ыдыстар, сондай-ақ киім-
кешек, төсек орын, киім мен аяқ-киім сомасына 1310 «Материалдар» 
шотының тиісті қосалқы шоттарын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы қызметті 
қаржыландырудан алынатын кірістер» шотын кредиттейді;

 – өнім беруші жіберген, бірақ хабарлама хат алған сəтке дейін түспеген 
құндылықтардың сомасына 1350 «Жолдағы қорлар» шотын дебеттейді жəне 
6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотын 
кредиттейді. 

Бұл құндылықтарды алғаннан кейін 1310 «Материалдар» шотының тиісті 
қосалқы шоты дебеттеледі жəне 1350 «Жолдағы қорда» шоты кредиттеледі. 

Тапсырыс беруші жүкті алушы қабылдаған кезде анықталған жетіспеушілік 
пен құндылықтардың бүліну сомасына немесе заттардың жиынтығы жетпеген 
сомаға  жүкті алушыдан келіп түскен дұрыс ресімделген актілер негізінде 3210 
«Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық  берешек» 
(өнім беруші  немесе көліктік  мемлекеттік  мекеме) шотының дебеті жəне 7140 
«Өзге операциялық шығыстар» шотының кредиті бойынша жазба жүргізеді.

Өнім берушіге қайтарылатын ыдысты жіберген кезде жүк алушының 
бухгалтерлік қызметі тапсырыс берушіге жеткізушімен есеп айырысу үшін 
санын, бағасын жəне құнын көрсету арқылы ыдыстың жіберілуін растайтын 
барлық құжаттарды салып жібереді. Бұл операциялар бойынша жүкті алушы 
6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотының 
дебеті жəне қайтарылатын ыдыс сомасына 1319 «Өзге материалдар» қосалқы 
шотының кредиті бойынша жазбалар жүргізеді.

Тапсырыс беруші бұл операциялар бойынша мынадай жазбаларды 
жүргізеді:

 – жүкті алушыдан жіберілген қайтарылатын ыдысқа құжаттарды алғанда 
жəне ол үшін өнім берушіге шоттар көрсеткенде (бос ыдысты сатып алу бағасы 
бойынша)  ұсынылған шот сомасына 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотын дебеттейді жəне 7140 «Өзге 
операциялық шығыстар» шоты кредиттейді, бос ыдысты сатып алу бағасы мен 
өнім  берушіге  ыдыс  қайтарылған  баға  арасындағы сома айырмасына 7140 



412

«Өзге операциялық шығыстар» шотын дебеттейді жəне 3210 «Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотын кредиттейді;

 – қайтарылған ыдыс үшін ақша алғанда 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жос-
парлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру  жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шотын дебеттейді жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек» шотын кредиттейді. Егер қайтарылатын ыдыс 
былтыр сатылып алынса, тапсырыс беруші бұл соманы ол қаржыландырылатын 
бюджет кірісіне енгізеді.

Жүкті алушы мемлекеттік мекеме бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне   
(тапсырыс берушіге) тікелей бағынбаған жағдайларда, соңғысы осы 
мемлекеттік мекеменің материалдық құндылықтарымен орталықтандырылған 
жабдықтау бойынша операцияны есепке алуды мемлекеттік мекеме арқылы 
жүргізеді.

Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі (тапсырыс беруші) бұл операциялар бо-
йынша мемлекеттік мекемеге орталықтандырылған жабдықтау тəртібімен оған 
ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекеменің құндылықтарын жіберуге 
хабарлама хаттың көшірмесін жібереді, бір мезгілде жіберілген құндылықтар 
құнының сомасын мемлекеттік мекемемен қаржыландыру бойынша есеп 
айырысуларға 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының дебетіне жəне 
3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» шотының кредитіне жатқызады. 

Мемлекеттік мекеме есепте төлеу туралы хабарлама хатының көшірмесін 
алғанда тікелей оған бағынатын мемлекеттік мекемелерге тиеп қойылған 
активтердің орталықтандырылған тəртібінде активте 6010 «Ағымдағы қызмет-
ті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотының дебеті (ведомстволық 
бағынысты мемлекеттік мекемелерді қаржыландыру бойынша есеп айыры-
сулар) жəне пассивте 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының  кредиті 
бойынша (қаржыландыру бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
есеп айырысулар) көрсетеді.

24.2 Орталықтандырылған жабдықтау бойынша түрлі бюджеттер-
де тұрған тапсырыс беруші мен жүк алушы арасында туындайтын 
операцияны есепке алу тəртібі

Қорлар үшін өнім берушімен есеп айырысуларды тапсырыс беруші 
мемлекеттік мекемелердің  орталықтандырылған жабдықтау тəртібінде 3210 
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«Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
шотында ескереді. Өнім берушінің шотын төлеу кезінде тапсырыс беруші 
3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотын дебеттейді жəне 1080 «Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған  жос-
парлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру  жоспа-
рына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары» 
шотын кредиттейді.

Жүкті алушыға  жіберілген құндылықтарға өнім берушіден алынған, 
ақталу  құжаттары (шоттар, жүкқұжаттар жəне басқа құжаттар) негізінде 
тапсырыс  беруші  осы  құндылықтардың сомасына 7140 «Өзге операциялық 
шығыстар» шотының дебетіне жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотының кредитіне жазба 
жүргізеді. Бір мезгілде 02 «Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе 
орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар» баланстан тыс 
шоты бойынша жүк алушы мемлекеттік мекемелер бойынша бойынша Нысан-
дар альбомының 322 нысанды журналында жазба жүргізіледі. Бұл ретте тап-
сырыс беруші жүкті алушының бухгалтерлік қызметіне тиісті республикалық 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі белгіленген нысан бойынша хабарлама хат 
жібереді. Хабарлама хатқа жіберілген құндылықтарға өнім беруші шотының 
көшірмесі қоса беріледі.

Жүкті алушының бухгалтерлік қызметі өнім берушінің жіберілген матери-
алды құндылықтарына хабарлама хат пен шоттар көшірмесін алғаннан кейін 
жүкті алушының мекен-жайына мынадай жазбаларды жүргізеді: 

 – ұзақ мерзімді активтердің құрамына кіретін, түскен жабдықтаудың неме-
се басқа заттардың сомасына Шоттар жоспарының ұзақ мерзімді активтерінің 
тиісті қосалқы шотын/шотын дебеттейді жəне 5011 «Күрделі салымдарды 
бюджет есебінен қаржыландыру» қосалқы шотын кредиттейді;

 – түскен материалдар немесе қайтарылатын ыдыстар, іш киім, төсек орын, 
киім мен аяқ-киім сомасына 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шо-
тын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын 
кірістер» шотын кредиттейді;

 – өнім беруші жүк алушының мекен-жайына жіберген, бірақ хабарлама 
хат алған сəтке дейін түспеген құндылықтардың сомасына 1350 «Жолдағы 
қорлар» шотын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан 
алынатын кірістер» шотын кредиттейді. 

Бұл құндылықтарды алғаннан кейін түскен материалдардың немесе 
қайтарылатын ыдыстың сомасына 1310 «Материалдар»  шотының тиісті 
қосалқы шоттары дебеттеледі жəне 1350 «Жолдағы қорлар» шоты кредиттеледі.

Жүкті алушының бухгалтерлік қызметі активтерді қабылданған соң тап-
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сырыс берушіге жедел жабдықтаудың орталықтандырылған тəртібінде келіп 
түскен құндылықтарды есепке алу туралы жауап хабарлама хат жіберуге 
міндетті.

Тапсырыс беруші жүкті алушының бухгалтерлік қызметінен жауап ха-
барлама хатты, сондай-ақ құндылықтарды қабылдаған кезде анықталған 
жетіспеушілікке жəне құндылықтардың бүлінуіне немесе заттардың жетпеген 
жиынтығына актілер алған соң  мынадай жазбаларды жүргізеді:

 – қабылданған материалдық құндылықтардың сомасына 02 
«Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған 
жабдықтау бойынша төленген қорлар» баланстан тыс шотынан есептен 
шығаруды жүргізеді;

 – құндылықтарды қабылдаған кезде анықталған жетіспеушілік пен 
құндылықтарды бүліну немесе заттардың жетпеген жиынтығы сомасына 3210 
«Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 
шотын дебеттейді (өнім берушінің немесе көліктік мемлекеттік мекеменің) 
жəне 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотын кредиттейді. Бір мезгілде 
02 «Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған 
жабдықтау бойынша төленген қорлар» баланстан тыс шотынан есептен 
шығаруды жүргізеді. 

Өнім берушіге қайтарылатын ыдысты жөнелткен кезде жүк алушының 
бухгалтерлік қызметі тапсырыс берушіге өнім берушілермен есеп айырысу 
үшін оның санын, бағасын жəне құнын көрсете отырып ыдыстың жіберілуін 
растайтын барлық құжаттарды салып жібереді жəне бұл операциялар бойынша 
6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотының 
дебетіне жəне 1319 «Өзге материалдар» қосалқы шотының кредитіне жазба 
жүргізеді.

Тапсырыс беруші есепке алуда бұл операциялар бойынша мынадай жазба 
жүргізеді:

 – жүк алушының бухгалтерлік қызметінен жіберілген қайтарылатын 
ыдысқа құжаттарды алғанда жəне ол үшін өнім берушіге шоттар көрсеткенде  
3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бе-
решек» шотын дебеттейді жəне 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотын 
кредиттейді;

 – өнім берушіден бос ыдыс үшін ақша алған кезде 1080 «Республикалық 
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бо-
йынша жеке қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулары», 1090 «Жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру жоспарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулары» шотын дебеттейді жəне 3210 «Жеткізушілерге жəне 
мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек» шотын кредиттейді. 
Қайтарылатын ыдыс былтыр сатылып алынған жағдайда, тапсырыс беруші 
бұл соманы ол қаржыландырылатын бюджет кірісіне енгізеді.
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Өзін-өзі тексеру сұрақтары
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рыс беруші мен жүк алушы арасында туындайтын орталықтандырылған 
жабдықтау жөніндегі операцияларды есепке алу тəртібін мазмұнды түрде 
сипаттаңыздар.

2. Жүкті алушыға жіберілген құндылықтарға өнім берушіден қандай 
құжаттар алынады?

3. Хабарлама хатта не көрініс табады?
4. Тапсырыс беруші операциялар бойынша қандай жазбаларды көрсетеді?
5. Мемлекеттік мекеме есепте төлеу туралы хабарлама хатының көшірмесін 

алғанда  қандай бухгалтерлік жазбаны рəсімдейді?
6. Орталықтандырылған жабдықтау бойынша түрлі бюджеттерде тұрған 

тапсырыс беруші мен жүк алушы арасында туындайтын операцияны 
есепке алу тəртібі.

7. Жүкті алушыға  жіберілген құндылықтарға өнім берушіден алғанда 
рəсімдейтін құжаттарды атаңыздар.

8. Орталықтандырылған жабдықтау бойынша түрлі бюджеттерде тұрған 
тапсырыс беруші мен жүк алушы арасындағы байланысты бухгалтерлік 
жазбада көрсетіңіз.

9. Тапсырыс беруші есепке алуда  операциялар бойынша қандай жазба 
жүргізеді?

10. Өнім берушіден бос ыдыс үшін ақша алған кезде жасалатын бухгалтерлік 
жазбалар. 
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Студенттердің білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары

1. Активтер үшін өнім берушімен есеп айырысуларды тапсырыс беруші 
мемлекеттік мекемелерді орталықтандырылған жабдықтау ретінде қай 
шотында ескереді?

А) 1042 «Ақылы қызметтер ҚБШ»;
В) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек»;
С) 3111 «Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек»;
Д) 3112 «Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек»;
Е) 3113 «Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек».

2. Бір  мезгілде  тапсырыс  беруші  жүкті алушы мемлекеттік мекемеге  
немесе орталықтандырылған бухгалтерияға қандай хат жібереді?

А) жүкқұжат;
В) хабарлама;
С) касса ордер;
Д) кассалық кітап;
Е) аванстық есеп.

3. Түскен материалдардың немесе қайтарылатын бос ыдыстар, сондай-
ақ киім-кешек, төсек орын, киім мен аяқ-киім  сомасына: 

А) 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шоты дебеттеледі жəне  
1310 «Материалдар» шоты кредиттеледі;
В) 1350 «Жолдағы қорлар» шотын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы 
қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотын кредиттейді;
С) 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шоттарын дебеттейді 
жəне 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» 
шотын кредиттейді;
Д) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық  
берешек»  (өнім беруші  немесе  көліктік  мемлекеттік  мекеме) шотының 
дебеті жəне 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының кредиті;
Е) 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» 
шотының дебеті жəне қайтарылатын ыдыс сомасына 1319 «Өзге материал-
дар» қосалқы шотының кредиті.
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4. Жүкті алушыдан жіберілген қайтарылатын ыдысқа құжаттарды 
алғанда жəне ол үшін өнім берушіге шоттар көрсеткенде (бос ыдысты са-
тып алу бағасы бойынша)  ұсынылған шот сомасына:

А) 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шоты дебеттеледі жəне 
1310 «Материалдар» шоты кредиттеледі;
В) 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» 
шотының дебеті жəне қайтарылатын ыдыс сомасына 1319 «Өзге материал-
дар» қосалқы шотының кредиті;
С) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотын дебеттейді жəне 7140 «Өзге операциялық шығыстар» 
шоты кредиттейді;
Д) 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шоттарын дебеттейді 
жəне 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шо-
тын кредиттейді;
Е) 1350 «Жолдағы қорлар» шотын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы 
қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотын кредиттейді.

5. Өнім берушінің шотын төлеу кезінде тапсырыс беруші қандай 
бухгалтерлік жазба жазылады?

А) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотын дебеттейді жəне 1090 «Жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойын-
ша жеке қаржыландыру  жоспарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға 
арналған   жоспарлы тағайындаулары» шотын кредиттейді;
В) 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шоттарын дебеттейді 
жəне 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шо-
тын кредиттейді;
С) 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шоты дебеттеледі жəне 
1310 «Материалдар» шоты кредиттеледі;
Д) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотын дебеттейді жəне 7140 «Өзге операциялық шығыстар» 
шоты кредиттейді;
Е) 1350 «Жолдағы қорлар» шотын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы 
қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотын кредиттейді.

6. Құндылықтарды қабылдаған кезде анықталған жетіспеушілікке 
жəне құндылықтардың бүлінуіне немесе заттардың жетпеген жиынтығына 
актілер алған соң  мынадай жазбаларды жүргізеді:

А) қабылданған материалдық құндылықтардың сомасына 02 
«Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған 
жабдықтау бойынша төленген қорлар» баланстан тыс шотынан есептен 
шығаруды жүргізеді;
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В) 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» 
шотының дебетіне жəне 1319 «Өзге материалдар» қосалқы шотының 
кредиті;
С) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотын дебеттейді жəне 7140 «Өзге операциялық шығыстар» 
шоты кредиттейді;
Д) 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шоты дебеттеледі жəне 
1310 «Материалдар» шоты кредиттеледі;
Е) 1350 «Жолдағы қорлар» шотын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы 
қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотын кредиттейді.

7. Жүк алушының бухгалтерлік қызметінен жіберілген қайтарылатын 
ыдысқа құжаттарды алғанда жəне ол үшін өнім берушіге шоттар 
көрсеткенде:  

А) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотын дебеттейді жəне 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шо-
тын кредиттейді;
В) 1350 «Жолдағы қорлар» шотын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы 
қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотын кредиттейді;
С) 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шоты дебеттеледі жəне 
1310 «Материалдар» шоты кредиттеледі;
Д) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек» шотын дебеттейді жəне 1090 «Жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке 
қаржыландыру  жоспарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулары» шотын кредиттейді;
Е) 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» 
шотының дебетіне жəне 1319 «Өзге материалдар» қосалқы шотының 
кредиті.

8. Жүкті алушыға жіберілген құндылықтарға өнім берушіден алынған, 
ұсынылған құжаттар (шоттар, жүкқұжаттар жəне басқа құжаттар) 
негізінде тапсырыс беруші осы құндылықтардың сомасына:

А) 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының дебеті жəне 3210 
«Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» шотының кредиті;
В) 1350 «Жолдағы қорлар» шотын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы 
қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотын кредиттейді;
С) 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шоты дебеттеледі жəне 
1310 «Материалдар» шоты кредиттеледі;
Д) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық  
берешек»  (өнім   беруші  немесе  көліктік  мемлекеттік  мекеме) шотының 
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дебеті жəне 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының кредиті;
Е) 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» 
шотының дебетіне жəне 1319 «Өзге материалдар» қосалқы шотының 
кредиті.

9. Қорлар үшін өнім берушімен есеп айырысуларды тапсырыс беруші 
мемлекеттік мекемелердің  орталықтандырылған жабдықтау тəртібінде 
қай шотта ескереді?

А) 6010 «Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шоты;
В) 1319 «Өзге материалдар» шоты;
С) 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шоты;
Д) 1350 «Жолдағы қорлар» шоты;
Е) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек».

10. Өнім беруші жүк алушының мекен-жайына жіберген, бірақ хабар-
лама хат алған сəтке дейін түспеген құндылықтардың сомасына:

А) 1350 «Жолдағы қорлар» шотын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы 
қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотын кредиттейді;
В) 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының дебеті жəне 3210 
«Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық бере-
шек» шотының кредиті;
С) 1350 «Жолдағы қорлар» шотын дебеттейді жəне 6010 «Ағымдағы 
қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер» шотын кредиттейді;
Д) 1310 «Материалдар» шотының тиісті қосалқы шоты дебеттеледі жəне 
1310 «Материалдар» шоты кредиттеледі;
Е) 3210 «Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық  
берешек»  (өнім   беруші  немесе  көліктік  мемлекеттік  мекеме) шотының 
дебеті жəне 7140 «Өзге операциялық шығыстар» шотының кредиті.
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25-ТАҚЫРЫП

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕРДЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІ 
ЖАСАУ ЖƏНЕ ҰСЫНУ ТƏРТІБІ

Жоспар
25.1 Мемлекеттік мекемелерде қаржылық есептілікті жасау жəне 
ұйымдастыру
25.2 Қаржылық есептіліктің нысандарын  толтыру ережелері

Осы тақырыпта мынадай ұғымдар қолданылады:
Бухгалтерлік баланс, жылдық қаржылық есеп, бухгалтерлік баланс активі.

25.1 Мемлекеттік мекемелерде қаржылық есептілікті жасау жəне 
ұйымдастыру

Қаржылық есептілікті жасау жəне ұсыну ережелері – республикалық 
жəне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің 
қаржылық есептілік көлемі, мерзімділігі, мерзімдері мен оларды жасау жəне 
ұсыну тəртібін, оларды пайдаланушыларға беру мақсаттары үшін белгілейді.

Республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері үшін 
шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну мерзімін бюджеттi 
атқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi орган белгілейді, жергілікті бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшілері үшін – бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті 
уəкiлеттi орган белгілейді.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері шоғырландырылған 
қаржылық есептілікті бюджеттi атқару жөнiндегi тиісті жергілікті уəкiлеттi 
органға ұсынады.

Бюджеттi атқару жөнiндегi жергілікті уəкiлеттi органдар шоғырландырылған 
қаржылық есептілікті Қазынашылық комитетінің департаменттеріне ұсынады. 

Республикалық бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер 
қаржылық есептілікті нысандардың толық көлемімен, үш данада бюджеттiк 
бағдарламалар əкiмшiсi белгілеген мерзімде тиісті аумақтық қазынашылық 
органдарына ұсынады. Есептіліктің бұрыштамалары мен мөртабаны бар 
екі данасы мемлекеттік мекемелерге қайтарылады, оның біреуі бюджеттiк 
бағдарламалар əкiмшiсiне жіберіледі.

Республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері шоғырлан-
дырылған қаржылық есептілікті Қазынашылық комитетіне ұсынады. 

Есептіліктің уақтылы ұсынылуы үшін жауапкершілік республикалық жəне 
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жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкімшілеріне, сондай-ақ бюджеттi 
атқару жөнiндегi тиісті жергілікті уəкiлеттi органдарға жүктеледі. 

Қаржылық есептілікті жасау кезінде мынадай:
 – есепті кезеңдегі барлық операциялардың толық жəне шын мəнінде 

көрініс табуы;
 – кірістер мен шығыстардың есепті кезеңдерге жатқызылуының 

дұрыстығы;
 – талдамалық есепке алу деректерінің есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 

бірінші күніне синтетикалық есепке алу шоттары бойынша айналымдар мен 
қалдықтарға тең болуы;

 – көрсеткіштердің ұқыпты толтырылуы жəне өшірулер мен бояуларға жол 
берілмеу талаптары сақталуы тиіс. Қателер түзетілген жағдайда түзету күнін 
көрсете отырып, қаржылық есептілікке қол қойған тұлғаның растауымен тиісті 
жазбалар жасалады.

Қаржылық есептілік нысандары онда көзделген көрсеткіштермен дəлме-
дəл сəйкес толтырылады. Бекітілген қаржылық есептілік нысандарында 
көрсеткіштері мен олардың кодтарын өзгертуге немесе оларға қосымша 
көрсеткіштер енгізуге жол берілмейді. Қаржылық есептіліктің ағымдағы есепті 
кезеңге, сол сияқты бұның алдындағы кезеңге жататын деректерінің (олар-
ды бекіткеннен кейін) өзгеруі деректердің бұрмалануы айқындалған кезеңде 
жасалған қаржылық есептілікте жүргізіледі.

Мемлекеттік мекеме республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері-
нің енгізген өзгерістеріне сəйкес республикалық бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің жазбаша хабарламасын алған сəттен бастап 10 жұмыс күн ішінде 
өздеріндегі қаржылық есептілік данасына өзгерістер енгізеді.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда, 
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі қаржылық есептілігіне 
өзгерістер енгізілген ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерге 
өзгерістер енгізу себебі көрсетіліп, енгізілген өзгерістер туралы басшы мен бас 
бухгалтердің қолы қойылған жазбаша хабарлама жібереді.

Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша жасалады. Тоқсандық қаржылық есептілік  ағымдағы қаржы 
жылының 1 шілдесіндегі жəне 1 қазанындағы жағдай бойынша жасалады.

Жылдық қаржылық есептілік 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса 
алғанда күнтiзбелiк кезеңге жасалады.

Қаржылық есептілік беттері нөмірленген жəне мазмұны бар кітапшаланған 
түрде қағаз тасығышта ұсынылады.

Олар үшін қаржылық есептілікті ұсыну күні болып почта кəсіпорнының 
штемпелінде, бiрақ бюджеттік есептiлiктi ұсыну күнiне дейiн 5 календарлық 
күннен кешiктiрмей көрсетілген оны жіберген күн есептелетін басқа 
тұрғылықты мекендерде орналасқан мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, 
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мемлекеттік мекеме үшін қаржылық есептілікті ұсыну күні оны іс жүзінде 
тиесілігіне қарай табыс еткен күн болып есептеледі.

Есептiлiктi ұсыну үшін белгіленген мерзім демалыс күнге (жұмыс емес 
күнге) сəйкес келген жағдайда, қаржылық есептілік одан кейінгі бірінші жұмыс 
күнінде ұсынылады.

Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жылдық, тоқсандық қаржылық 
есептіліктер көлемі мыналарды:

1) 1-нысан – бухгалтерлік балансты,
2) 2-нысан – қаржылық қызмет нəтижелері туралы есепті,
3) 3-нысан – мемлекеттік мекеменің қаржыландыру көздері бойынша   ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы есепті,
4) 4-нысан – таза активтер/капиталдың өзгерістері туралы есепті,
5) 5-нысан –түсіндірме жазбаны қамтиды.
Жылдық жəне тоқсандық қаржылық есептіліктерге мемлекеттік мекеменің 

басшысы, бас бухгалтері немесе мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік есепті 
жүргізуді қамтамасыз ететін бөлімшені басқаратын тұлға қол қояды.

Басшы мен бас бухгалтердiң қолдарымен бір қатарда мiндеттi түрде 
қойылған қол таратып жазылған болуы тиіс (тегі, аты-жөні).

Есепті жылдың аяғындағы бухгалтерлік баланс баптарының деректері 
жүргізілген түгендеудің нəтижелерімен расталған болуы тиіс жəне бұл ретте 
айқындалған алшақтықтар жылдық қаржылық есептілік ұсынылғанға дейін 
түзетуі тиіс.

Түгендеу жүргізу:
 – жылдық қаржылық есептілікті жасаудың алдында;
 – материалдық-жауапты тұлғалар ауысқан кезде (қабылдап алу-беру күні);
 – ұрлық немесе теріс пайдалану, сондай-ақ құндылықтардың бүліну 

фактілері белгілі болған кезде;
 – өрт немесе зілзала апаттары жағдайында;
 – мемлекеттік мекеменің заңды тұлға ретінде таратылуы, қайта 

ұйымдастырылуы кезінде (біріктірген, қосқан, бөлген жəне бөлінген кезде) 
міндетті түрде болады.

Түгендеу кезінде анықталған ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың жəне 
ақша қаражаттарының іс жүзінде болғаны мен бухгалтерлік есеп деректері 
арасындағы алшақтығы мынадай тəртіппен реттеледі:

 – артық болып шыққан ұзақ мерзімді активтер, қорлар мен ақша 
қаражаттары кейіннен артық шығу себебін анықтай отырып, кіріске алуға жа-
тады;

 – ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың жəне ақша қаражаттарының 
анықталған жетіспеушілігі мен ұрлықтардың сомалары, сондай-ақ материалдық 
құндылықтардың бүлінуі салдарынан шығын сомалары кінəлі тұлғалардың 
есебінен өтеледі.

Ағымдағы қаржы жылының бюджет түсімдерін есепке жатқызумен 
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жəне бюджеттен төленетін төлемдерді жүзеге асырумен байланысты 
операцияларының барлығы ағымдағы қаржы жылының 31-желтоқсанында 
аяқталады. 31-желтоқсанды қоса алғанда ағымдағы қаржы жылының аяғына 
дейін пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулардың қалдықтары жойылады.

25.2 Қаржылық есептіліктің нысандарын  толтыру ережелері

Бухгалтерлік баланс (1-нысан)
«Бухгалтерлік баланс» (1-нысан) актив пен пассивтің екі бөлігінен тұрады. 

Активтер – бухгалтерлік баланстың бірінші бөлігі, екі бөлімнен тұрады: Қысқа 
мерзімді жəне Ұзақ мерзімді активтер.

«Қысқа мерзімді активтер» бөлімінде мемлекеттік мекемеге тиесілі ақша 
қаражаты жəне олардың баламалары, қаржы инвестициялары, қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек, қорлар жəне бұдан алдыңғы қысқа мерзімді активтердің 
кіші бөлімдерінде көрсетілмеген өзге активтер көрініс табады.

Бухгалтерлік баланс активінің 010 «Ақша қаражаты жəне олардың бала-
малары» жолы (1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090) бойынша 
түсімдерді есепке алу мен есеп айырысу үшін ҚБШ-дағы, сыртқы қарыздар мен 
гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның шетел валютасындағы 
жəне арнайы шоттарындағы, кассадағы, мемлекеттік мекеменің ағымдағы жəне 
есеп айырысу шоттарындағы ақша қаражатының қалдықтары, міндеттемелерді 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар, өзге ақша қаражаты 
көрсетіледі. Демеушілік жəне қайырымдылық көмекке арналған ҚБШ, ақшаны 
уақытша орналастыру ҚБШ, шетелдік валютадағы ақша қаражаты шоттарын-
да жəне сыртқы қарыздардың жəне байланысты гранттар бойынша бюджеттік 
инвестициялық жобалар бойынша шоттарында, кассадағы ақша қаражаты 
жəне өзге ақшалай құжаттарында ақшаның қалдығы көрсетіледі. Бухгалтерлік 
баланста 1 шілдеге, 1 қазанға осы жолда міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар шоттарында бюджеттік қаржыландыру қалдықтары 
көрсетіледі.

100 «Қысқа мерзімді активтердің жиыны» жолы бойынша 010, 011, 012, 
013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022-жолдардың қорытынды сомасы 
көрсетіледі.

«Ұзақ мерзімді активтер» бөлімінде қаржы инвестициялары, ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешектер, негізгі құралдар, аяқталмаған құрылыс пен күрделі 
салымдар, инвестициялық жылжымайтын мүлік, биологиялық активтер, 
материалдық емес активтер жəне өзге ұзақ мерзімді активтер көрсетіледі. 200 
«Ұзақ мерзімді активтердің жиыны» жолы бойынша 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

«Баланс» жолы мемлекеттік мекеме активтерінің жалпы құнын көрсетеді 
(100-жол қосу 200-жол).
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Бухгалтерлік баланстың пассиві үш бөлімнен тұрады: Қысқа мерзімді 
міндеттемелер, Ұзақ мерзімді міндеттемелер, Таза активтер/капитал.

«Қысқа мерзімді міндеттемелер» бөлімінде қысқа мерзімді қаржылық 
міндеттемелер, бюджеттік төлемдер мен салықтар бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек, қысқа мерзімді кредиторлық берешек, қысқа мерзімді 
бағалау мен кепілдік міндеттемелері, өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 
көрсетіледі.

«Таза активтер/капитал» бөлімінде ұзақ мерзімді активтерге жұмсалған 
қаржыландырулар сомасы, ағымдағы қызметте пайда болған резервтер, 
мемлекеттік мекеменің жинақталған қаржылық нəтижесі көрсетіледі.

Қаржылық қызмет нəтижелері туралы есеп (2-нысан)
Қаржылық қызмет нəтижелері туралы есеп есепті кезеңнің кіріс түрлері 

бойынша (айырбас емес жəне айырбас операциялардан, активтерді басқарудан 
түсетін кірістер мен басқа да кірістер), шығыс түрлері бойынша (мемлекеттік 
мекеменің шығыстары, бюджеттік төлемдер бойынша шығыстары, активтерді 
басқару бойынша шығыстары мен басқа да шығыстары) жəне қаржылық 
нəтижесі бойынша ақпаратты білдіреді.

Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің 
шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп (3-нысан)

Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы 
ақша қозғалысы туралы есеп мынадай: операциялық, қаржылық, инвестиция-
лық қызмет түрлері бойынша ақшалай қаражат ағыны туралы ақпаратты 
білдіреді.

 Есеп үш бөлімнен тұрады: Операциялық қызметтен түскен ақша 
қаражатының қозғалысы, Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражаты-
ның қозғалысы, Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы.

Операциялық қызмет – мемлекеттік мекеменің инвестициялық немесе 
қаржылық қызметіне жатқызылуы мүмкін емес қызмет.

Қаржылық қызмет – оның нəтижесінде мемлекеттік мекеменің қарыз 
қаражатының мөлшері мен құрамында өзгерістер туындайтын қызмет;

Инвестициялық қызмет – ақша баламаларына жатпайтын ұзақ мерзімді 
активтерді жəне басқа инвестицияларды сатып алу жəне сату.

Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы 
ақша қозғалысы туралы есепте 920 «Кезеңнің басындағы ақшалай қаражат», 
930 «Кезеңнің аяғындағы ақшалай қаражат» деген жолдар бойынша сомалар 
1072 «Ақшалай құжаттар» деген қосалқы шот бойынша сальдоны қамтымайды.

3-нысанның  «Өткен кезең» деген 4-бағаны 2014 жылдың 1 қаңтарынан   
бастап өткен жылдың осындай кезеңі үшін толтырылады.
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Таза активтер/капиталдың өзгерістері туралы есеп (4-нысан)

Есеп, тікелей таза активтерде/капиталда, активтерді қайта бағалау бо-
йынша резервте жəне т.б. танылатын жинақталған қаржылық нəтиже тура-
лы, капиталдық салымдарды қаржыландыру сомасы туралы көрсеткіштерді 
қоса алғанда, бухгалтерлік теңгерімнің «Таза активтер/капитал» бөлімінің 
өзгерістері туралы егжей-тегжейлі ақпаратты қамтиды.

4-нысанның 070-тен бастап 120-жолын қоса алғанда 2014 жылдың 1 
қаңтарынан бастап өткен жылдың осындай кезеңі үшін толтырылады

Түсіндірме жазба (5-нысан)
Қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында ақпараттың ашылуы 

қамтылады жəне қаржылық жəне бюджеттік есептіліктердің деректерін 
салыстыруға мүмкіндік береді. Мəселен, есептеу əдісін қолдану кезінде ұзақ 
мерзімді активтер бухгалтерлік теңгерімде теңгерімдік құнымен көрсетілуі 
тиіс. Түсіндірме жазбада ұзақ мерзімді активтердің қозғалысы бойынша 
көрсеткіштердің 5-б «Ұзақ мерзімді активтер активтердің қозғалысы туралы 
есеп» нысаны бойынша бастапқы құнымен  бюджеттік есептілік деректерімен 
салыстыру жүргізіледі.

Түсіндірме жазбаның «Негізгі құралдар» деген 5-кестесінің 11-бағанының 
040 «Есепті кезеңнің басындағы сальдо теңгерімдік құнымен» деген жолындағы 
деректер бухгалтерлік теңгерімнің 3 «Есепті кезеңнің басындағы»  деген 
бағанының 114 «Негізгі құралдар» деген жолындағы  сомаға тең жəне тиісінше 
Түсіндірме жазбаның «Негізгі құралдар»  деген 5-кестесінің   11-бағанының 041 
«Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо теңгерімдік құнымен» жолындағы дерек-
тер бухгалтерлік теңгерімнің 4 «Есепті кезеңнің аяғындағы» деген бағанының 
114 «Негізгі құралдар» деген жолындағы сомаға тең.

Кезеңнің басындағы жəне аяғындағы сальдо бастапқы құнымен, ұзақ 
мерзімді активтердің сыныптары бойынша түсімдер мен шығындар 5 «Негізгі 
құралдар» кестесі бойынша бастапқы құнымен  бюджеттік есептіліктің 5-б 
«Ұзақ мерзімді активтер активтердің қозғалысы туралы есеп» нысанының 
деректерімен салыстырылады.

Түсіндірме жазбадағы басқа активтер бойынша деректер де бухгалтерлік 
теңгерімде осылай салыстырылады.

Қаржылық есептілікке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылуы тиіс.
«Қысқа жəне ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» деген бап бойынша (1 

«Бухгалтерлік баланс» нысанының 011, 110-жолдары):түсіндірме жазбаның 1 
жəне 4-кестелеріне сəйкес есепті кезеңнің басында жəне аяғында өзгерістерді 
ұсыну («Түсіндірме жазба» 5-нысаны).

«Қысқа  жəне ұзақ  мерзімді  дебиторлық  берешек» деген бап бойынша (1 
«Бухгалтерлік баланс» нысанының  012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 
022, 111, 112, 113-жолдары):
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«Қорлар» деген бап бойынша (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 
020-жолы): түсімдер, қорлардың құнсыздануынан болған залал жəне өзге 
өзгерістері түсіндірме жазбаның  («Түсіндірме жазба» 5-нысаны) 3-кестесіне 
сəйкес көрініс табатын баланстық құн салыстырмасын есепті кезеңнің басын-
да жəне аяғында ұсыну;

«Ұзақ мерзімді активтер» деген бап бойынша (1 «Бухгалтерлік баланс» 
нысанының 114, 116, 118, 119-жолдары): ұзақ мерзімді активтердің əрбір сы-
ныбы бойынша түсімдер, амортизация, құнсызданудан болған залал жəне өзге 
өзгерістері түсіндірме жазбаның  («Түсіндірме жазба» 5-нысаны) 5, 6 жəне 
8-кестелеріне сəйкес көрініс табатын баланстық құн салыстырмасын есепті 
кезеңнің басында жəне аяғында;

«Аяқталмаған құрылыс жəне күрделі салымдар» деген бап бойынша 
(1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған 
нысандардың  шығындары мен оған күрделі салымдар бойынша ақпарат 
ұсынылуы тиіс. 

«Биологиялық активтер» деген бап бойынша (1 «Бухгалтерлік баланс»   
нысанының 117-жолы): 

«Ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер» деген бап 
бойынша (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 210 жəне 310-жолдары).

«Қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді кредиторлық берешек» деген бап бо-
йынша (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 223, 311, 312, 313, 315-жолдары).

«Резервтер» деген бап бойынша (1 «Бухгалтерлік баланс» нысанының  413-
жолы) егер ұзақ мерзімді активтер бухгалтерлік баланста қайта бағаланған 
құнымен ұсынылған болса, ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалаудан болған 
резервтер бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

«Кірістер» жəне «Шығыстар» деген баптар бойынша (1 «Бухгалтерлік 
баланс» нысанының 100 жəне 200-жолдары): активтерді басқарудан түсетін 
кірістер мен шығыстар бойынша инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық 
жалдаудан сыйақылар жəне активтерді басқарудан түсетін өзге кірістер мен 
шығыстар бойынша ақпарат ұсынылсын.

«Өзге  кірістердің» баптары бойынша:
 – ұзақ мерзімді активтердің əрбір сыныбы бойынша – олардың  əділ 

құнының өзгеруінен алынған кірістер туралы;
 – ақысыз қабылданған ұзақ мерзімді активтер туралы;
 – түсіндірме жазбаның  («Түсіндірме жазба» 5-нысаны) 9-кестесіне сəйкес 

айыпты тұлғалардың жетіспеушіліктерді өтеуінен алынған кірістер мен өзге 
кірістер.

«Өзге шығыстардың» деген баптары бойынша:
 – ұзақ мерзімді активтердің əрбір сыныбы бойынша – активтерді түгендеу 

барысында айқындалған активтердің құнсыздануынан шыққан шығыстар ту-
ралы;
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 – күмəнді дебиторлық берешектер бойынша резервтер жөнінде;
 – түсіндірме жазбаның («Түсіндірме жазба» 5-нысаны) 10-кестесіне сəйкес 

бұзылу мен зілзала апатынан жəне өзге шығыстар.

Бюджеттік есептілік

Бюджеттік есептілік Бюджеттік есептілікті жасау қағидаларына сəйкес 
қалыптастырылады. Бюджеттік есептілікті бюджеттi атқару жөнiндегi орталық 
уəкiлеттi орган жасайды жəне ұсынады. Қаржылық есептілік көрсеткіштері 
Қаржылық жəне бюджеттік есептіліктердің негізгі көрсеткіштерін келісу схе-
масы бойынша бюджеттік есептілік көрсеткіштерімен (Бюджеттік есептілікті 
жасау қағидаларына 1-қосымша) салыстырылады.

Бюджеттік есептіліктің 5-б «Ұзақ мерзімді активтер қозғалысы» ныса-
ны мен 6 «Қорлар қозғалысы» нысаны бойынша ұзақ мерзімді активтер мен 
қорлардың қозғалысы қаржылық есептілікке түсіндірме жазбаның 3 «Қорлар» 
кестесінің, 5 «Негізгі құралдар» кестесінің, 6 «Инвестициялық жылжымайтын 
мүлік» кестесінің, 7 «Биологиялық активтер» кестесінің жəне 8 «Материалдық 
емес активтер» кестесінің 010, 011, 012 жəне 013-жолдарымен салыстырыла-
ды. 

Пайдаланатын əдебиеттер тізімі

1. «Қаржы есептiлiгiн жасаудың жəне ұсынудың нысаны мен ережесiн 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң бұйрығы. 8 шiлде 
2010 жыл №325.

2. «Қаржы есептiлiгiн жасаудың жəне ұсынудың нысаны мен ережесiн 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2010 жылғы 
8 шiлдедегi №325 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің бұйрығы. 12 қыркүйек 2012 жыл 
№418. 

3.  «Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің шоғырландырылған қаржылық 
есептілігін жасау қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің бұйрығы.  25 маусым 2010 жыл №303. 

4. «Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің шоғырландырылған қаржылық 
есептілігін жасау қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2010 жылғы 25 маусымдағы №303 бұйрығына өзгеріс пен 
толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы. 12 қыркүйек 2012 жыл № 417. 

5. «Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы №423 
бұйрығы. 

6. «Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
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жүйесін мемлекеттік реттеудің кейбір мəселелері туралы Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрінің 2011 жылғы 24 ақпандағы №95 бұйрығына өзгеріс 
пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
бұйрығы (Ұзақ мерзімді активтер бойынша жылдық тозу нормалары). 27 сəуір 
2011 жыл №219. 

7. Калиева Д. Ш., Байрамова Г. Ш., Макарова С. Б. Бухгалтерский учет и фи-
нансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: учеб-
ное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повыщения 
квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 231-257 с.

8. Ержанова Г. Е. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 202-273 с.  

Өзін-өзі тесеру сұрақтары

1. Қаржылық есептілік жасау жəне ұсыну тəртібі қандай ережеге сай 
жүргізіледі?

2. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жылдық, тоқсандық қаржылық 
есептіліктер көлемі қандай.

3. Қаржылық есептіліктің нысандарын толтыру кезінде ағымдағы 
бухгалтерлік есептің шоттарын жабу тəртібі?

4. Қаржылық есептіліктің нысандарын  толтыру ережелері?
5. Қаржылық есептілік ашылымдарында қандай ақпарат ұсынылуы тиіс.
6. Бухгалтерлік баланс дегеніміз не жəне оның құрылу тəртібі қандай?
7. Инвестициялық қызмет пен операциялық қызметтің айырмашылықтарын 

атаңыздар.
8. «Таза активтер/капитал» бөлімінде не көрініс табады?
9. Ұзақ мерзімді активтер бөлімін жіктеңіздер.
10. Бір мекемені мысалға ала отырып, бухгалтерлік баланс құрастырыңыз 

жəне түсіндірме жазбасын беріңіз.

Тест сұрақтары

1. Активтер – бухгалтерлік баланстың бірінші бөлігі, олар қандай екі 
бөлімнен тұрады? 

А) қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді активтер;
В) капитал жəне міндеттемелер;
С) пайда мен залал туралы есеп;
Д) қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді міндеттемелер;
Е) кіріс жəне шығыс туралы есеп.
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2. «Қысқа мерзімді активтер» бөлімінде мемлекеттік мекемеге тиесілі 
актив көрініс табады дұрысын белгілеңіз:

А) ақша қаражаты жəне олардың баламалары;
В) ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер;
С) негізгі құралдар;
Д) аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар;
Е) инвестициялық жылжымайтын мүлік.

3. «Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары» қай шоттарда көрініс та-
бады?

А) 2100, 2110, 2120, 2130;
В) 2610, 2620, 2630;
С) 2210;
Д) 2310, 2320, 2330, 2340;
Е) 2510, 2520.

4. «Ұзақ мерзімді активтер» бөлімінде...
А) қаржы инвестициялары, ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер, негізгі 
құралдар, аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар, инвестициялық 
жылжымайтын мүлік, биологиялық активтер, материалдық емес активтер 
жəне өзге ұзақ мерзімді активтер көрсетіледі;
В) ақша қаражаты жəне олардың баламалары, қаржы инвестициялары, 
қысқа мерзімді дебиторлық берешек, қорлар жəне бұдан алдыңғы қысқа 
мерзімді активтердің кіші бөлімдерінде көрсетілмеген өзге активтер көрініс 
табады;
С) қаржы инвестициялары, ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер, ақша 
қаражаты жəне олардың баламалары, өзге активтер көрініс табады;
Д) ақша қаражаты жəне олардың баламалары, қаржы инвестициялары, 
қысқа мерзімді дебиторлық берешек, материалдық емес активтер жəне өзге 
ұзақ мерзімді активтер көрсетіледі;
Е) биологиялық активтер, қысқа мерзімді дебиторлық берешек, материалдық 
емес активтер жəне өзге ұзақ мерзімді активтер көрсетіледі.

5. «Баланс» жолы мемлекеттік мекеме активтерінің қандай  құнын 
көрсетеді (100-жол қосу 200-жол).

А) бастапқы құнын;
В) номиналды құнын;
С) əділ құнын;
Д) жалпы құнын;
Е) барлық жауап дұрыс.
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6. «Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» жолы бойын-
ша қысқа мерзімді жал төлемдері сомасы қай шотта көрініс табады:

А) 2620;
В) 3260;
С) 2610;
Д) 2630;
Е) 2520.

7. Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп (4-нысан) 
бухгалтерлік баланстың қай баптарында жасалады?

А) «Есеп саясатындағы өзгерістер» жолы бойынша есепті жыл ішінде есеп 
саясатындағы өзгерістерге қаржылық нəтижені түзету сомасы бойынша 
жасалады;
В) «Есепті жылдың басындағы сальдо» жолы бойынша бухгалтерлік 
балансының тиісті баптары бойынша тиісті жылдың басындағы қалдықтар 
бойынша жасалады;
С) «Таза активтер/капитал» бөлімінің баптары бөлінісінде жасалады;
Д) «Қайта есептелген сальдо» (010-жол +/- 020-жол) жолы бойынша  есеп 
саясатындағы өзгерістерге есепті жылдың түзетілген сальдосы бойынша 
жасалады;
Е) «Қайта есептелмеген сальдо» есепті жылдың түзетілген сальдосы бо-
йынша жасалады.

8. Жылдық қаржылық есептілік қай кезең аралықтарында жасалады:
А) 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге 
жасалады;
В) 1 ақпаннан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге жа-
салады;
С) 1 мамырдан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге 
жасалады;
Д) 1 желтоқсаннан  бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге 
жасалады;
Е) 1 сəуірден бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге жа-
салады.

9. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жылдық, тоқсандық қаржылық 
есептіліктер көлемінің 1-нысанын анықтаңыз.

А) бухгалтерлік баланс;
В) активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер туралы есеп;
С) мемлекеттік мекеменің қаржыландыру көздері бойынша ақша 
қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;
Д) түсіндірме жазба;
Е) дұрыс жауап жоқ.
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10. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жылдық, тоқсандық қаржылық 
есептіліктер көлемінің 2-нысанын анықтаңыз.

А) қаржылық қызмет нəтижесі туралы есеп;
В) бухгалтерлік баланс;
С) мемлекеттік мекеменің қаржыландыру көздері бойынша ақша 
қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;
Д) түсіндірме жазба;
Е) аванстық есеп.

Студенттердің іскерлік дағдыларын қалыптастыруға  
арналған тапсырмалар

1-есеп

Қазақстан Республикасының  бюджеттiк бағдарламаларының əкімшісі 
(ары қарай ББƏ), 15.05.2002 ж. №528 Ереже негiзiнде жұмыс iстейтiн, ар-
найы атқарушы, бақылау, қадағалау функциялары жəне азаматтардың 
денсаулықтарын қорғау салаларындағы салааралық үйлестiрудi орындайтын 
орталық атқарушы орган болып табылады,  

Бюджеттiк ақшалар республикалық бюджеттен келесі функционалдық топ-
тар үшін бөлінеді: «Бiлiм беру»,  «Денсаулық сақтау», «Мəдениет, спорт, ту-
ризм жəне ақпараттық кеңiстiк».

Əкімгердің құрамында «№5-шi ММ емхана» мекеме жұмыс iстейдi.
01.01.2013 жылға ББƏ-нің бухгалтерлiк шоттарында есептелдi:

ББƏ-ы 31.12.2012 жылға баланс өту кезеңіне 30 нұсқау бойынша 
қалдықтары

№ 
р/н Есепшоттың атауы/ субшот Шоттың

№

Шоттың 
қалдығы,   

(теңге)
1 Құрылыс материалдары 041 120 000
2 Дəрі-дəрмектер   жəне   байлап-таңу   құралдары 062 80 000
3 Тамақ өнімдері 061 30 000
4 Шаруашылық материалдары жəне кеңсе 

жарақтары
063 16 000

5 Арнайы киімдер жəне басқа да жеке қолдану 
заттары

070 100 000

6 Қосалқы бөлшектер 069 25 000
7 Өзге материалдар 067 151 000
8 Ғимараттар 011 1502600
9 Автокөлік «Toyota Camry » 015 9 33750
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10 Активтердің тозуы 020 14 413 499
11 Бағдарламалық қамтамасыз ету 014 1 600 000
12 Материалдық емес активтердің тозуы 021 1 450 000
13 Активтердегі қор 250 10 114 251
14 Қорлардың құнсыздануына арналған резерв 260 416 000
15 Қаржыландыру 230 284 000

ББƏ есеп беру мерзiм iшiнде келесi шаруашылық операцияларларды жаса-
ды:

Негізгі құралдар бойынша

1. 01.01.2013 ж. 9 000 000 теңге күрделі қаржы  салымдарының  ББƏ-нің 
бюджеттiк қаржыландырудың шотына түсуi.

2. 05.01.2013 ж. «Алишер» ЖШС-нің  НР ноутбугі үшін 03.01.2013 № 15 
келiсiмшартына сəйкес 750 000 теңге сомасында 50% аванс төленді.

3. 25.01.2013 ж. Қабылдау-тапсыру актісі бойынша № 36 от 25.01.2013. 
«Алишер» ЖШС-нан  1 500 000 теңге сомасына НР ноутбуктары түсті.  

4. 20.01.2013 № 22 келісімшартына сəйкес  26.01.2013 ж. «Астана Motors» 
АҚ автокөлік үшін 50% аванс төледі, 2 250 000 теңге сомасы көлемінде. 

5. 28.01.2013 ж. «Алишер» ЖШС-нен  бұрынырақ берілген  750 000 теңге 
көлемінде аванс есепке алынды.

6. 28.01.2013 ж. «Алишер» ЖШС-імен  750 000 теңге көлемінде ноубуктердің 
жеткізгені үшін толық есеп жасалды. 

7. 08.02.2013 ж. «Астана Motors» ЖШС-нен №29 08.02.2013 қабылдау 
– тапсыру актісі бойынша 4 500 000 теңге соммасы көлемінде автокөліктер 
жеткізілді. 

8. 08.02.2013 ж. «Астана Motors» ЖШС-нан жеткізілген автокөліктер үшін 
2 250 000 теңге көлемінде төлем жасалды.   

9. 08.02.2013 ж. Бiр уақытта 2 250 000 теңге көлемінде бұрын берiлген аванс 
екiншi жазу ретінде есепке алынды. 

10.  01.03.2013 ж. Уəкiлеттi органдардың шешiм бойынша 22 500 000 теңге 
сомасына №42 01.03.2013 ж. қабылдау-тапсыру актісі бойынша Денсаулық 
сақтау министрлігінен ғимарат кірістелді. 

11. 01.03.2013 ж. 28 460 000 теңге көлемінде алған ғимаратқа жинақталған 
амортизация қабылданған. 

12. 04.04.2013 ж. 1 250 000 теңге көлемінде емханада салқындатқыш 
жүйесін орнатқан үшін «Ажар» АҚ 03.04.2013 ж. № 78 келісімшарт негізінде 
50%  аванс төленді.

13/а. 17.04.2013 ж. уəкiлеттi орган шешімі бойынша ММ «№5 емханаға»       
13/б.  17.04.2013ж. №48 қабылдау-тапсыру актісі бойынша баланстық құны 
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13/в. 6 184 537 теңге көлемінде «Toyota Camry» автокөлігі тапсырыл-
ды, сонымен бiрге есептен шығарылған 116 690 теңге көлеміндегі сом-
масына автокөлiкке амортизация есептелген жəне осы соммаға күрделі 
қаржыландырудан алынған табыстарға көшірілген. 

14. 17.04.2013 ж. 3 150 613 теңге соммасында есептен шығарылған «Toyota 
Camry» автокөлiгi бойынша жинақталған амортизация есептелген. 

15. 21.04.2013 жыл 3 000 теңге сомаға материалдық – жауапты тұлғаның 
ауысуы кезінде түгендеудiң нəтижесінде айқындалған кресло кiрiстелді.

16. 25.05.2013 жыл ғимараттағы ауа тазарту жүйесін құрғаны бойынша 
орындалған жұмыстар үшін «Ажар» АҚ 2 500 000 теңге сома талап етілді.  

17. 27.05.2013 жыл 2 500 000 теңге сомаға ауа тазартуды жүйе қоюға 
қатысты 26.05.2013 жылдан iстелiнген жұмыстардың №29 актiсі бойынша 
жұмыстың  пайдалануына қабылданған.

18. 29.05.2013 жылы 1 250 000 теңге көлемінде борыш ақыларының есебiне 
«Ажар» АҚ-ының қарызын есепке алған.

19. 29.05.2013 жыл «Ажар» АҚ мен ақырғы есеп жасалған.
20. 08.06.2013 жыл құны 214 200 теңге сомада уəкiлеттi органның №34   
08.06.2013 жылданғы №5-шi емхана алған тапсыру-қабылдау акт бойынша 

3 компьютер кiрiске алынды.
21. 08.06.2013 жыл 128 500 теңге көлемінде алған компьютерлер бойынша 

жиналған амортизация қабылданған. 
22. 03.07.2013 жыл 160 000 теңге сомаға, уəкiлеттi органның келісімімен 

«Сервис» ЖШС Esprimo Mobile V 5505 ноутбугі сатылған. 
23. 03.07.2013 жыл сонымен қатар 160 000 теңге өлшемде сатылған ноут-

бук бойынша бюджеттiң алдында бiр уақытта мiндеттеме есептелген. 
24/а  03.07.2013 жылы есептен шығарылған ноутбуктың 15 625 теңге 

сомадағы, күрделі қаржыландырудың тұтынуына екiншi жазуды бiр уақытта 
жүзеге асырумен 03.07.2013 жылдың шығып қалатын ноутбугiне амортизация 
есептелген.

25  03.07.2013 жыл сатылған ноутбук бойынша 95 835 теңгенi сомадағы 
Esprimo Mobile V 5505 кеткен ноутбуктiң баланстық құны, күрделі 
қаржыландырудың қалдығының бiр уақытта есептен кемуімен көрсетілген 
26. 03.07.2013 жыл 54 165 теңгенi сомадағы 03.07.2013 жылда сатылған  
ноутбугiнiң жинақталған амортизациясы есептен шығарылды.

27. 28.07.2013 жыл 160 000 теңгенiң өлшеміндегі ноутбуктiң сатылуынан 
алған табыс бойынша бюджеттiң алдындағы қарыз жабылған.

28. 31.12.2013 жыл 14 161 790 теңге сомада ұзақ мерзiмдi активтерге 
арналған амортизация есептелді

Қорлар бойынша
29. 01.01.2013 жыл ББƏ| шығындарын қаржыландыруға 9 000 000 теңге 

бюджеттiк шотқа түсті.
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30. 10.01.2013 жыл 72 000 теңге көлемінде  03.01.2013 №28  келiсiмшарты 
негiзiнде шаруашылық тауарлары үшін «Гүлназ» ЖШС 30% көлемiнде аванс 
аударылды. 

31. 25.01.2013 жылы «Гүлназ» ЖШС-нан 25.01.2013 №126 тiркеме қағазы 
бо-йынша 240 000 теңгеге шаруашылық тауарлары  кірістелді.

32. 27.01.2013 жылы 72 000 теңгенi сомадағы «Гүлназ» ЖШС-ның бұрын 
берiлген аванс есепке алынды. 

33. 27.01.2013 жылы жеткізілген шаруашылық тауарлары үшін «Гүлназ» 
ЖШС-бен ақырғы есеп жасалды.

34. 18.02.2013 жылы «Аруна» ЖШС-нан 18.02.2013 жыл №348 тiркеме 
қағазы бойынша 128 000 теңгеге кеңсе тауарлары түстi. 

35. 20.02.2013 жылы Жеткізілген канцелярия тауарлары үшін «Аруна» 
ЖШС-на 128 000 теңге төленді.

36. 25.02.2013 жылы №06 қабылдау-тапсыруды актісі бойынша 15.02.2013  
№15 келiсiмшарты негiзiнде 25.02.2013 ж. Уəкiлеттi органның келісімімен 
«№5  емханадан»  ММ 16000 теңге сомасында  қосалқы  бөлшектер алынды.  

37. 16.03.2013 жылы №52 келiсiмшарты негiзiнде 18.03.2013 ж. «Дильназ» 
ЖК-не азық-түлік үшін 70 000 теңге соммасында ақша қаражаттары аударыл-
ды.

38. 18.03.2013 жылы №79 тiркеме қағаз бойынша 18.03.2013 жылы 70 000 
теңге сомаға 2-шi ММ қоймаға азықтар түстi.             

39. 18.03.2013 жылы 16.03.2013 №29 келiсiмшартқа сəйкес  «Астана транс-
ком» ЖШС-нан азықтар апарып берілді.       

40. 20.04.2013 №38 қабылдау-тапсыру актісі бойынша 28000 теңге сом-
масына «№-5шi ММ емханасына» 20.04.2013 ж. берілген шаруашылық жəне 
кеңсе тауарлар есептен шығарылды  

41. 21.04.2013 ж. Материалдық-жауапты тұлғалардың ауысуының кезінде 
түгендеудiң нəтижесінде 4 000 теңге соммасында айқындалған шаруашылық 
материалдарының артықшылығы кiрiстелді.               

42. 20.12.2013 ж. Операциялық мақсаттарға қорлар жұмсалған:
 – құрылыс материалдары – 200 000 теңге;
 – тамақ өнімдері – 67 000 теңге;
 – шаруашылық материалдары жəне кеңсе жабдығы – 360 000 теңге; 
 – басқа материалдар – 23 000 теңге     

43. У.Қ. Иманбаева  6 000 теңге сомада айқындалған жеткiлiксiздiкпен бай-
ланысты, өткiзiлген түгендеудiң нəтижелерi бойынша 26.12.2013 ж. «арнайы 
киiм» есептен шығарылды.

 44. 26.12.2013 ж. жетіспеушілік материалды – жауапты тұлға У.Қ. Иман-
баева  есебіне жатқызылды сонымен қатар бюджет алдындағы жетіспеушілікті 
өтеу міндеттемесі есептелді.

45.  29.12.2013 ж. 6 000 теңге соммасында жетіспеушілікті У.Қ. Иманбаева  
29.12.2013 жылы №94- ККО-мен жапты.          

46. 29.12.2013 ж. №36 КШО-мен жетіспеушіліктің орнын толтыруы бойын-
ша 29.12.2013 ж.  Бюджет алдындағы қарыз жабылды.       



435

Ағымдағы қызмет бойынша
47. 31.01.2013ж. 7 000 000 теңге өлшемде басқарушы қызметкерлерге 

еңбекақы есептелінді, сонымен бiрге салықтар жəне басқа да төлеуге жататын 
төлемдер ұсталынды: 

 – мiндеттi зейнетақы жарналары – 700 000 теңге;
 – жеке табыс салығы – 562 650 теңге;
 – əлеуметтiк салық есептеген – 770 000 теңге;
 – əлеуметтiк қызметтердiң мемлекеттiк қорына əлеуметтiк аударымы есеп-

теген – 30 800 теңге.
48. 31.01.2013 ж. 5 737 350 теңге соммасында еңбекақы берiлген жəне 

төлеген: 700 000 теңге көлемінде – зейнетақы жарналары,  жеке табыс салығы 
– 562 650 теңге, əлеуметтiк салық – 739 200 теңге, əлеуметтiк қызметтердiң 
мемлекеттiк қорына əлеуметтiк аударымы – 30 800 теңге.

49. 02.12.2013 жылы 25 000 теңге соммасында байланыс қызметi үшін 
«Қазпошта» АҚ-нан есеп шот алынды.

50. 02.12.2013 жылы iстелiнген жұмыстар жəне қызметтерiнiң актi бойын-
ша байланыс қызметi үшін  25 000 теңге «Қазпошта» АҚ аударылды.

51. 05.12.2013 ж. «Қазпошта» АҚ 53 000 теңге соммасына қараша айының 
байланыс қызметi үшін шот алынды. 

52. 05.12.2013 ж. «Қазпошта» АҚ iстелiнген жұмыстар жəне қызметтерiнiң 
актi бойынша байланыс қызметi үшін  53 000 теңге аударылды.

53. 12.12.2013 ж. № 528 келiсiмшарты негiзiнде 14.12.2013 ж. «Қазпошта» 
АҚ 1 жыл  уақыт аралығында  шығарылатын мерзімдік баспаларға 568 000 
теңге соммасында аударылым жасалынды.

54. 31.12.2013 жылы табыстар мен шығындар шоттары жабу жабылды

Есеп шешімі:
31.12.2012 жылға БББ-ы 30 нұсқау бойынша баланс қалдықтары

Есепшоттың атауы/ субшот Соммасы, 
тг Дебет Кредит

Құрылыс материалдары 120 000 041
Дəрі-дəрмектер   жəне   байлап-таңу   құралдары 80 000 062
Тамақ өнімдері 30 000 061
Шаруашылық материалдары жəне кеңсе 
жарақтары

26 000 063

Арнайы киімдер жəне басқа да жеке қолдану 
заттары

100 000 070

Қосалқы бөлшектер 25 000 069
Өзге материалдар 345600 067
Ғимараттар 15 026000 011
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Автокөлік «Toyota Camry » 9 335 150 015
Активтердің тозуы 14 413499 020
Бағдарламалық қамтамасыз ету 1 600 000 014
Материалдық емес активтердің тозуы 1 450 000 021
Активтердегі қор 10 114 251 250
 Қорлардың құнсыздануына арналған резерв 416 000 260
Қаржыландыру 284 000 230

2013 жыл 1 қаңтардағы  трансформациялық  жазбалар 

Есепшоттың атауы/ субшот Сом-
масы, тг Дебет Кредит

Құрылыс материалдары 120 000 1311 041
Дəрі-дəрмектер   жəне   байлап-таңу   құралдары 80 000 1313 062
Тамақ өнімдері 30 000 1314 061
Шаруашылық материалдары жəне кеңсе 
жарақтары

16 000 1316 063

Арнайы киімдер жəне басқа да жеке қолдану 
заттары

100 000 1317 070

Қосалқы бөлшектер 25 000 1318 069
Өзге материалдар 345 600 1319 067
Ғимараттар 15 026000 2321 011
Автокөлік «Toyota Camry » 9 335150 2350 015
Активтердің тозуы 14 413499 020 2391
Бағдарламалық қамтамасыз ету 1 600 000 2711 014
Материалдық емес активтердің тозуы 1 450 000 021 2721
Активтердегі қор 10 114 251 250 5011
 Қорлардың құнсыздануына арналған резерв 416 000 260 5220
Қаржыландыру 284 000 230 5220

Трансформациядан кейінгі қалдықтар

Есепшоттың атауы/ субшот Дебет Кредит

Есеп-
шот
суб-
шот

Құрылыс материалдары 120 000 1311
Дəрі-дəрмектер   жəне   байлап-таңу   құралдары 80 000 1313
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Тамақ өнімдері 30 000 1314
Шаруашылық материалдары жəне кеңсе 
жарақтары

16 000 1316

Арнайы киімдер жəне басқа да жеке қолдану 
заттары

100 000 1317

Қосалқы бөлшектер 25 000 1318
Өзге материалдар 345 600 1319
Ғимараттар 15 026000 2321
Автокөлік «Toyota Camry » 9 335150 2350
Бағдарламалық қамтамасыз ету 1 600 000 2711
Активтердің тозуы 14 413 

499
2391

Материалдық емес активтердің тозуы 1 450000 2721
Активтердегі қор 10 114 

251
5011

Өткен жылдың қаржылық нəтижесі 700 000 5220
Жиыны 26 677 750 26 677 

750

Мемлекеттік мекемелердің шаруашылық операцияларды тiркеу журналы

№ 
р/н

Мер-
зімі Операция мазмұны

Шоттар 
корреспонден-

циясы
Сомма-
сы

Шоттар 
коррес-
понден-

циясының 
реті

Дт Кт
Негізгі құралдар

1 01.01. Қаржыландыру бөлінді 1082 5011 9 000 000 3 шк*
2 05.01 «Алишер» ЖШС-ға аванс 

төленді 1410 1082 750 000 15 шк*

3 25.01 Ноутбуктер түсті 2360 3210 1 500 000 174 шк*
4 26.01  «Астана Motors» АҚ-ға 

аванс төленді 1410 1082 2 250 000 15 шк*

5 28.01. «Алишер» ЖШС-ға 
төлеміне есептелді 3210 1410 750 000 178 шк*

6 28.01. «Алишер» ЖШС-
мен түпкілікті төлемі 
есептелді

3210 1082 750 000 242 шк*

7 08.02 Автокөлік түсті 2350 3210 4 500 000 159 шк*
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№ 
р/н

Мер-
зімі Операция мазмұны

Шоттар 
корреспонден-

циясы
Сомма-
сы

Шоттар 
коррес-
понден-
циясы-
ның реті

Дт Кт
8 08.02 Жеткізілген автокөлiкке 

төлем 3210 1082 2 250 000 242  
шк*

9 08.02. «Астана Motors» АҚ 
төлеміне есептелді 3210 1410  2 250 000 178 шк*

10 01.03 Ғимараттың баланстық 
құны бойынша кiрiстелуі 2321 5011 22 500 000 164 шк*

11 01.03 Ғимарат бо-
йынша жиналған 
амортизацияның 
кiрiстелуі

2321 2391 28 460 000 164 шк*

12 04.04 «Ажар» АҚ-ға аванс 
төленді 1410 1082 1 250 000 15 шк*

13 а 17.04 Есептен шығып қалатын 
автокөлiкке амортизация 
есептеген

7110 2391 116 690 176 шк*

13 
б

17.04 Қаржыландырудан 
түскен табыстар-
ды қаржыландыруға 
көшiрген

5011 6020 116 690 176 шк*

13 в 17.04 Автокөлiктiң баланстық 
құны тапсырылған 5011 2350 6 184 537 164 шк*

14 17.04 Жиналған амортизация 
тапсырылған 2391 2350 3 150 613  164 шк*

15 21.04 Түгендеу кезінде кресло 
кiрiстелді 2370 6360 3 000 166 шк*

16 25.05  «Ажар» АҚ-нан есеп 
алынды 2411 3210 2 500 000 179 шк*

17 27.05 Iстелiнген жұмыстардың 
актi бойынша жұмыс 
қабылданған

2321 2411 2 500 000 162 шк*

18 29.05 «Ажар» АҚ-нан қарызы 
есептелді 3210 1410 1 250 000 178 шк*

19 29.05 «Ажар» АҚ-мен толық 
есеп айырысты 3210 1082 1 250 000 242 шк*

20 08.06 №5-шi ММ емха-
на компьютерлердiң 
баланстық құны кiрiстелді

2360 5011 214 200 164 шк*
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№ 
р/н

Мер-
зімі Операция мазмұны

Шоттар 
корреспонден-

циясы Сомма-
сы

Шоттар 
коррес-
понден-
циясы-
ның ретіДт Кт

21 08.06 Жиналған амортизация 
қабылданған 2360 2391 128 500 164 шк*

22 03.07 «Сервис»ЖШС-ға шот 
ұсынылды 1231 6320 160 000 180 шк*

23 03.07 Бюджет алдындағы 
мiндеттеме есептелді 7120 3131 160 000 180 шк*

24 а 03.07 Шығып қалатын активке 
амортизация есептеген 7110 2391 15 625 309 шк*

24 
б

03.07 Қаржыландырудан табыс-
тарды қаржыландыруға 
ауыстыру

5011 6020 15 625 176 шк*

25 а 03.07 Активтiң баланстық құны 
есептен шығарылды 7420 2360 95 835 181 шк*

25 
б

03.07 Қаржыландырудың 
қалдығы есептен 
шығарылды

5011 6020 95 835 176 шк*

26 03.07 Жиналған амортизация 
есептен шығарылды 2391 2360 54 165 181 шк*

27 28.07 Бюджеттiң алдында қарыз 
жабылды 3131 1231 160 000 182 шк*

28 а 31.12 Ұзақ мерзiмдi активтерге 
арналған амортизация 
есептелді

7110 2391 14 161 790 309 шк*

28 
б

31.12 Қаржыландырудан табыс-
тарды қаржыландыруға 
ауыстыру

5011 6020 14 161 790 176 шк*

Қорлар
29 01.01 Қаржыландырудың түсуi 1081 6010 9 000 000 1 шк*
30 10.01 «Гүлназ» ЖШС-дан аванс 

аударылды 1410 1081 72 000 14 шк*

31 25.01 Шаруашылық 
тауарларының кiрiсуi 1316 3210 240 000 111 шк*

32 27.01 Бұрын берiлген авнасты 
есепке алу 3210 1410 72 000 178 шк*

33 27.01 «Гүлназ» ЖШС -ның 
толық төлемі есептелді 3210 1081 168 000 237 шк*

34 18.02 Кеңсе  тауарлардың 
кiрiстелуі

1316 3210 128 000 111 шк*
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№ 
р/н

Мер-
зімі Операция мазмұны

Шоттар 
корреспонден-

циясы
Сомма-
сы

Шоттар 
коррес-
понден-
циясы-
ның реті

Дт Кт
35 20.02 Кеңсе тауарларға төлеген 3210 1081 128 000 237 шк*
36 25.02 Қосалқы бөлшектерді 

кірістеу 1318 6330 16 000 113 шк*

37 18.03 Азық-түлік үшін аударыл-
ды 3210 1081 70 000 237 шк*

38 18.03 Азық-түлік түсті 1314 3210 70 000 52 шк*
39
40 20.04 Шаруашылық тауарлары 

тапсырылған 7060 1316 28 000 123 шк*

41 21.04 Шаруашылық тауарлары 
кiрiстелді 1316 6360 4 000 118 шк*

42 а 20.12 Құрылыс материалдары 
есептен шығарылды 7060 1311 200 000 123 шк*

42 
б

20.12 Азықтар есептен 
шығарылды 7060 1314 67 000 132 шк*

42 в 20.12 Шаруашылық материал-
дары есептен шығарылды 7060 1316 360 000 132 шк*

42 г 20.12 Қалған материалдар есеп-
тен шығарылды 7060 1319 23 000 198 шк*

43 26.12 Түгендеудiң нəтижелерi 
бойынша арнайы киiм 
есептен шығарылды

7460 1317 6 000 35 шк*

44 а 26.12 Жазалы тұлғаға 
жеткiлiксiздiктiң 
жатқызуы

1262 6360 6 000 139 шк*

44 
б

26.12 Бюджеттiң алдындағы 
мiндеттеме есептелді 7120 3133 6 000 206 шк*

45 29.12 Жазалы тұлға 
жеткiлiксiздiктi өтеуi 1010 1262 6 000 207 шк*

46 29.12 Бюджеттiң алдындағы 
мiндеттеме есептелді 3133 1010 6 000  211 шк*

Ағымдағы қызмет 
бойынша

47 а 31.01 Басқарушы қызметкерге 
жалақы есептелді 7010 3241 7 000 000 247 шк*

47 
б

31.01 Мiндеттi зейнетақы жар-
наларын ұстап қалу 3241 3142 700 000 254 шк*
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№ 
р/н

Мер-
зімі Операция мазмұны

Шоттар 
корреспонден-

циясы Сомма-
сы

Шоттар 
коррес-
понден-
циясы-
ның реті

Дт Кт

47 в 31.01 Жеке табыс салығын 
ұстап қалу 3241 3121 562 650  256 шк*

47 г 31.01 Əлеуметтiк салық 
есептелді 7040 3122 770 000 345 шк*

47 
д

31.01 Əлеуметтiк қызметтердiң 
мемлекеттiк қорына 
əлеуметтiк аударымдарды 
есептеу

3122 3141 30 800 229 шк*

48 а 31.01 Еңбекақыны төлеу 3241 1081 5 737 350 16 шк*
48 
б

31.01 Зейнетақы жарналарының 
есептелуі 3142 1081 700 000 44 шк*

48 в 31.01 Жеке табыс салығының 
есептелуі 3121 1081 562 650 224 шк*

48 г 31.01 Əлеуметтiк салық 
есептелді 3122 1081 739 200 224 шк*

48 
д

31.01 Əлеуметтiк қызметтердiң 
мемлекеттiк қорына 
əлеуметтiк аударымдарды 
есептеу

3141 1081 30 800 230 шк*

49 02.12 «Қазпошта» АҚ-нан шот 
алынды 7080 3210 25 000 236 шк*

50 02.12 «Қазпошта» АҚ-нан 
аудару 3210 1081 25 000 237 шк*

51 05.12 «Қазахтелеком» АҚ-нан 
шот алынды 7080 3210 53 000 350 шк*

52 05.12 «Казахтелеком» АҚ-нан 
аудару 3210 1081 53 000 373 шк*

53 14.12 «Қазпошта» АҚ-нан 
жылдық жазылым үшін 
аударылды 

1420 1081 568 000 145 шк*

54 30.12 Бюджеттiк құралдардың 
қалдықтарының қайтаруы 6090 1081 146 000 333 шк*

55 30.12 Іргелi салымдар бо-
йынша қалдықтардың 
қайтарылуы

5011 1082 500 000 312 шк*
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№ 
р/н

Мер-
зімі Операция мазмұны

Шоттар 
корреспонден-

циясы
Сомма-
сы

Шоттар 
коррес-
понден-
циясы-
ның ретіДт Кт

Табыс шоттарының жабылуы
6010 5210 9 000 000 321 шк*
6020 5210 14 389 940 321 шк*
5210 6090 146 000 323 шк*
6320 5210 160 000 321 шк*
6330 5210 16 000 321 шк*
6360 5210 13 000 321 шк*

Шығындар шоттарының жабылуы

5210 7010 7 000 000 322-364 
шк*

5210 7040 770 000 322-364 
шк*

5210 7060 618 000 322 шк*
5210 7080 78 000 322 шк*

5210 7110 14 294 105 322-364  
шк*

5210 7120 166 000 322-364  
шк*

5210 7420 95 835 322-364  
шк*

5210 7460 6 000 322-364  
шк*

Қаржылық нəтижесiн 
анықтау

5210 5220 425 000 324 шк*

Мұндағы: шк* – Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп  шоттары 
жоспарының негізгі корреспонденциялары 2-қосымшасының рет саны бойын-
ша.

** – мұндағы топтастыру сандары қосымша есептеулер арқылы анықталады. 
Мысалы,   6020 шоты бойынша:

Шоттар 
реті

Дт  Кт

13б
24б
25б
28б
Барлығы

116690
15625
95835
14161790
14 389 940
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Басқа шоттар бойынша да қосымша топтастырулар жасалуы арқылы жал-
пы айналымдар соммасы анықталады.

Айналымдағы қалдық ведомосі
№ 
р/н

№ 
шот-
тар

Бастапқы қалдық Кезең айналымдары Соңғы қалдық
Дт Кт Дт Кт Дт Кт

1 1010 6 000 6 000
2 1081 9 000 000 9 000 000
3 1082 9 000 000 9 000 000
4 1231 160 000 160 000
5 1262 6 000 6 000
6 1311 120 000 120 000
7 1313 80 000 80 000
8 1314 30 000 70 000 67 000 33 000
9 1316 16 000 372 000 388 000
10 1317 100 000 6 000 94 000
11 1318 25 000 16 000 41 000
12 1319 345600 23 000 322600
13 1410 4 322 000 4 322 000
14 1420 568 000 568 000
15 2321 15 026000 53 460 000 68 486000
16 2350 9 335 150 4 500 000 9 335 150 4 500 000
17 2360 1 842 700 150 000 1 692 700
18 2370 3 000 3 000
19 2391 14 413499 3 204 778 42 882 

605 54 091326

20 2711 1 600 000 1 600 000
21 2721 1 450 000 1 450 000
22 2411 2 500 000 2 500 000
23 3121 562 650 562 650
24 3122 770 000 770 000
25 3131 160 000 160 000
26 3133 6 000 6 000
27 3141 30 800 30 800
28 3142 700 000 700 000
29 3210 9 016 000 9 016 000
30 3241 7 000 000 7 000 000
31 5011 10 114 

251 21 074 477 31 714 
200

20 753 
974

32 5210 23 578 940 23578 940
33 5220 700 000 425 000 1 125 000
34 6010 9 000 000 9 000 000
35 6020 14 389 940 14 389 

940
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№ 
р/н

№ 
шот-
тар

Бастапқы қалдық Кезең айналымдары Соңғы қалдық

Дт Кт Дт Кт Дт Кт

36 6090 146 000 146 000
37 6320 160 000 160 000
38 6330 16 000 16 000
39 6360 13 000 13 000
40 7010 7 000 000 7 000 000
41 7040 770 000 770 000
42 7060 598 000 598 000
43 7080 78 000 78 000
44 7110 14 294 105 14 294 

105
45 7120 166 000 166 000
46 7420 95 835 95 835
47 7460 6 000 6 000

26 677 
750

26 677 
750

198 662 
225

198 662 
225

77 420 300 77 420 
300
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1-үлгі 

Бухгалтерлік баланс
«31» желтоқсан 2013 жылғы күйі бойынша

Код

Бюджеттiк бағдарламалардың басшысы ________________ 
Мемлекеттiк мекеменiң аты, ұйымдардың кəсiпорындарының 
мемлекетаралық классификаторы: «№5-шi ММ емхана»

Мерзімділік: жылдық

Өлшем бiрлiгi: теңге

АКТИВТЕР Жол коды Есептi мерзiм 
басына

Есептi мерзiм 
аяғына

1 2 3 4
I. Қысқа мерзімді активтер 100   
Ақша қаражаты жəне 
олардың баламалары; 010  

Қысқа мерзімді қаржы 
инвестициялары 011  

Бюджеттік төлемдер 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

012

Бюджетпен есеп айырысу 
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

013

Сатып алушылар мен 
тапсырыс берушiлердің  
қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек

014

Мекемелiк есептеулер  
бойынша қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі

015

Алуға қысқа мерзiмдi 
сыйлықтар беру 016
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АКТИВТЕР Жол коды Есептi мерзiм 
басына

Есептi мерзiм 
аяғына

1 2 3 4
Қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

017

Жалдау  бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешек 018

Орнықты қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек 019

Қорлар 020 716 600  570 600
Қысқа мерзiмдi берiлген 
аванстар 021

Қалған қысқа мерзiмдi 
активтер 022 468 000 

Қысқа мерзiмдi активтердiң 
жинағы 100 716 600 1 038 600

II. Ұзақ мерзімді активтер 200  
Ұзақ мерзімді қаржы 
инвестициялары 110

Сатып алушылар мен 
тапсырыс берушілердің 
ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегі

111

Жал бойынша ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешек 112

Өзге ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешектер 113

Негізгі құралдар 114 9 947 651 20 590 374
Аяқталмаған құрылыс жəне 
күрделі салымдар 115

Инвестициялық 
жылжымайтын мүлiк 116

Биологиялық активтер 117
Материалдық емес активтер 118 150 000 150 000
Өзге ұзақ мерзiмдi активтер 119
Ұзақ мерзiмдi активтердi 
жинағы 200 100976 51 20 740 374

БАЛАНС  10 814 251 21 778 974  
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Мiндеттемелер, 
 Таза Активтер/капиталдар

Жол коды Есептi мерзiм 
басына

Есептi мерзiм 
аяғына

1 2 3 4
III. Қысқа мерзімді 
міндеттемелер

300

Қысқа мерзімді қаржылық 
міндеттемелері

210

Бюджеттiк төлемдер бойынша 
қысқа мерзiмдi кредиторлық 
берешек

211

Бюджетке төленетін төлемдер 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

212

Бюджетпен есеп айырысу 
бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

213

Басқа да міндетті жəне 
ерікті төлемдер бойынша 
қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек

214

Жеткізушілерге жəне 
мердігерлерге  қысқа  
мерзімді кредиторлық бере-
шек

215

Ведомстволық    есеп    айы-
рысулар   бойынша   қысқа   
мерзімді кредиторлық бере-
шек

216

Стипендианттарға қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

217

Қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

218

Төленуге  тиісті  қысқа  
мерзімді  сыйақылар

219

Жал бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

220

Орнықты қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

221
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Мiндеттемелер, 
 Таза Активтер/капиталдар

Жол коды Есептi мерзiм 
басына

Есептi мерзiм 
аяғына

1 2 3 4
Қысқа мерзiмдi бағалау жəне 
кепiлдiк мiндеттемелер

222

Өзге  қысқа  мерзімді  
кредиторлық  берешек

223

Қысқа мерзiмдi 
мiндеттемелердiң жинағы

300

IY. Ұзақ мерзімді 
міндеттемелер

400 

Ұзақ мерзімді қаржылық 
міндеттемелер

310

Жеткізушілерге жəне 
мердігерлерге ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешек

311

Жал бойынша ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешек

312

Орнықты ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешек

313

Ұзақ мерзiмдi бағалау жəне 
кепiлдiк мiндеттемелер

314

Өзге ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешек

315

Ұзақ мерзiмдi 
мiндеттемелердi жинағы

400

Y. Таза активтер/капитал 500
Күрделі   салымдарды   
қаржыландыру, соның iшiнде:

410

Күрделі салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру

411 10 114 251
20 753 974

Күрделі салымдарды 
сыртқы қарыздар есебінен 
қаржыландыру

412

Резервтер 413
Жиналған қаржы нəтижесi 414 700 000 1 125  000 
Таза актив/капиталдар жинағы 500 10 814 251 21 878 974 
БАЛАНС 10 814 251 21878 974  
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Мiндеттемелер, 
 Таза Активтер/капиталдар

Жол коды Есептi мерзiм 
басына

Есептi мерзiм 
аяғына

1 2 3 4
Баланстан тыс шоттар 510
Жалға алған активтер 511
Жауаптылықпен сақтауға 
қабылданған немесе 
орталықтандырылған 
жабдықтау бойынша төленген 
қорлар

512

Қатаң есептегі бланктер 513
Төлеуге қабілетсіз 
дебиторлардың есептен 
шығарылған берешегі

514

Қайтарылмаған материалдық 
құндылықтар үшін оқушылар 
мен студенттердің берешегі

515

Ауыспалы спорт жүлделері 
мен кубоктары

516

Жолдамалар 517
Əскери техниканың оқулық 
құралдары

518

Мəдени мұра активтері 519

Жетекшi __________________   _____________________
   (қолы)               (аты-жөні)
 М.О.

Бас есепшi _____________   _____________________
                                      (қолы)               (аты-жөні.)

«___» _______________ ж.
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2-үлгі 

Кезең ішіндегі қаржылық қызмет нəтижелерi туралы есеп
2013 жылғы мерзiмге бiтетiн      

Өлшем бiрлiгi: теңге
Көрсеткiштер Жол 

коды
Есептi 
мерзiм 
басына

Есептi 
мерзiм 
аяғына

1 2 3 4
Табыстар, жинағы (010, 020, 030, 040 
жолдардың сомасы) 100 23 432 940

Ауыспайтын операциялардан табыстар, соның 
iшiнде: 010 23 243 940

Ағымдағы қызметті қаржыландыру 011 8 854 000

Күрделі салымдарды қаржыландыру 012 14 389 940
(6020)

Трансферттер 013
Субсидиялар 014
Демеушi жəне қайырымдылық  көмек 015
Гранттар 016
Қалғаны 017
Айырбастау операцияларынан табыстар 020
Активтердiң басқаруындағы табыстары, соның 
iшiнде: 030

Сыйақылар 031
Активтердi басқарудан басқа да табыстар 032
Басқа да табыстар 040 189 000
Шығындар, жинағы (110, 130, 140, 150-шi 
жолдардың сомасы) 200 22 912 105

Мемлекеттiк мекеменiң шығындары, соның 
iшiнде: 110 22 906 105

Еңбекақы 111 7 000 000
Стипендиялар 112
Бюджетке төлеулер жəне салықтар 113 936 000
Қорлар 114 598 000
Iссапар шығындары 115
Коммуналдық шығындар 116 78 000
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Арендалық төлеулер 117
Ұзақ мерзiмдi активтердiң мазмұны 118
Байланыстар қызметі 119
Активтердiң құнсыздануы жəне амортизация 120 14 294 105

(7120)
Басқа операциялық шығындар 121
Бюджеттiк төлеулер бойынша шығындар, 
соның iшiнде:

130

Зейнетақы жəне жəрдемақы 131
Субсидиялар 132
Трансферттер 133
Басқасы 134
Активпен басқару бойынша шығындар, соның 
iшiнде:

140

Сыйақы 141
Активпен басқару бойынша басқа да 
шығындар

142

Басқа да шығындар 150 6 000
Қалған қызметтен қаржы нəтижелері (210, 220, 
230-шi жолдардың сомасы) 

300 (95 835)

Ұзақ мерзiмдi активтердi қатардан шығу 210 (95 835)
Курс бойынша айырмашылығы 220
Басқасы 230
Есеп беру жылының қаржы нəтижесi 
 (100 жол минус 200 жол +/-шi – 300-шi жол) 
(строка 100 минус строка 200 +/- строка 300)

400 425 000

Жетекшi __________________   _____________________
   (қолы)                      (аты-жөні)
 М.О.

Бас есепшi _____________   _____________________
                               (қолы)                       (аты-жөні.)

«___» _______________ ж.
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3-үлгі

Кезең ішіндегі қаржыландыру көздеріне қарай (түзу əдiс)  
мемлекеттiк мекемелердің шоттарындағы ақша 

қаражаттарының қозғалысы туралы есеп
 2013 жылғы мерзiміне бiтетiн

Бюджеттiк бағдарламалардың басшысы ________________ 

Мемлекеттiк мекеменiң, ұйымдардың кəсiпорындардың мемлекет аралық 
классификаторы: «№5-ММ емхана»

Мерзімділік: жылдық

Өлшем бiрлiгi: теңге
I. Операциялық қызметтен  ақша 
қаражаттарының қозғалысы 

Жол 
коды

Есеп беру 
кезеңіне

Өткен есеп 
беру кезеңіне 

1 2 3 4
Қаржылардың түсу жинағы – (010, 020, 
030, 040, 050- жолдардың сомасы) 100  18 000 000

Бюджеттен қаржыландыру, соның iшiнде: 010 18 000 000
Ағымдағы қызмет 011 9 000 000
Күрделі салымдар 012 9 000 000
Трансферттер 013
Субсидиялар 014
Гранттар 015
Басқасы 016
Демеушi жəне қайырымдылық көмек 020
Тауарлар, жұмыстар жəне қызметтердiң 
iске асырулары 030

Алған сыйақылар 040
Қалған түсулер 050
Қаржылардың қатардан шығуы жинағы 
– (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180- 
жолдардың сомасы) 

200 9 500 000

Еңбекақы 110 6 437 350
Зейнетақылар мен жəрдемақылар 120
Бюджетке төлемдер мен салықтар 130 1 332 650

Код
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I. Операциялық қызметтен  ақша 
қаражаттарының қозғалысы 

Жол 
коды

Есеп беру 
кезеңіне

Өткен есеп 
беру кезеңіне 

1 2 3 4
Тауарлар мен қызметтер үшін 
жабдықтаушылар жəне мердiгерлерге 140 1 012 000

Тауарлар мен қызметтер үшін берілген 
аванс 150 72 000

Трансферттер,  субсидиялар 160
Сыйақылар 170
Қалған төлеулер 180 646 000
Қаржылардың операциялық қызметiнен 
таза сома (200-жол 100 минус жол) 300 8 500 000

II. Инвестициялық қызметтен ақша 
қаражаттарының  қозғалысы  

Қаржылардың түсуi жинағы – (310, 320, 
330-жолдардың сомасы) 400

Ұзақ мерзiмдi активтердi iске асыру 310
Тексерiлетiн субъектілердiң еншiсiн iске 
асыру 320

Бағалы қағаздардың iске асыруы 330
Қаржылардың қатардан шығуы жинағы – 
(410, 420, 430, 440, 450-жолдардың сомасы) 500

Ұзақ мерзiмдi активтердi алу 410 8 500 000
Тексерiлетiн субъектілердiң еншiсiн алу 420
Бағалы қағаздардың алуы 430
Квазимемлекеттiк сектордың 
субъектілерiнiң жарлық капиталының 
құрастыру жəне толықтыруы

440

Берiлген заемдер 450
Қаржылардың инвестициялық қызметiнен 
таза сома (500-шi жол 400 минус жол) 600 (8 500 000)

III. Қаржылық қызметiнен ақша 
қаражаттарының қозғалысы
Қаржылардың түсуi жинағы – (610, 620- 
жолдардың сомасы) 700

Заемдар алуы 610
Басқасы 620
Қаржылардың қатардан шығуы – жинағы 
 (710, 720-жолдардың сомасы) 800
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I. Операциялық қызметтен  ақша 
қаражаттарының қозғалысы 

Жол 
коды

Есеп беру 
кезеңіне

Өткен есеп 
беру кезеңіне 

1 2 3 4
Заемдарды өтеу 710
Басқасы 720
Қаржылық қызметiнен таза ақша 
қаражаттары 700 жол минус(800- жол) 

900

Ақша қаражаттарының ұлғаюы +/- (300 
жол +/- 600 жол +/- 900 жол)

910

Мерзiмнiң басына ақша қаражаттары 920
Мерзiмнiң аяғына ақша қаражаттары 930

Жетекшi __________________   _____________________
   (қолы)               (аты-жөні)
 М.О.

Бас есепшi _____________   _____________________
                                (қолы)               (аты-жөні)

«___» _______________ ж.
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4-үлгі 
Таза активтер/капиталдардың өзгерiстерi туралы есептеу нəтижесi

 2013 жылғы мерзiмге бiтетiн

Өлшем бiрлiгi: теңге

Көрсеткiштер Жол 
коды

Күрделі 
салымдарды 
қаржылан-

дыру

Резерв
Жиналған 
қаржы 
нəтижесi

таза 
активтер/
капитал 
жинағы 

1 2 3 4 5 6
Есеп беру жылының 
басына сальдо 010 10 114 251 700 000 10 814251

Есеп саясаттағы 
өзгерiстерi 020 х х

Қайта есептелген 
сальдо (жол 010 +/ - 
020)

030 10 114 251 700 000 10 814251

Есеп беру жылдар 
бойы таза активтер/
капиталдардағы 
өзгерiстерi 
 (жол 041 +/ - 042 +/ - 
043 +/ - 044 +/ - 045 +/ 
- 046)

040 10 114 251

Ұзақ мерзiмдi 
активтердi қайта 
бағалауынан 
резервтердiң ұлғаюы

041 х х

Ұзақ мерзiмдi 
активтердi қайта 
бағалауға резервтерiнiң 
азаюы

042 х х

Шетел қызметiнiң 
қайта есебi бойынша 
айырбастау 
курстарының 
айырмашылықтары 

043 х х

Таза активтер/
капиталдардың 
өзгерiстерi туралы 
есептеу нəтижесiнде 
тiкелей танылған 
қаржыландырулардың 
ұлғаюы

044

31 714 200 х х

31 714 200
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1 2 3 4 5 6
Ұзақ мерзiмдi ак-
тивтер таза актив-
тер/капиталдардың 
өзгерiстерi ту-
ралы есептеу 
нəтижесiнде тiкелей 
танылған қатардан 
шығуға қатысты 
қаржыландыруларды 
кiшiрейту

045 (6 280 372) х х (6 280 372)

Есептi мерзiмнiң 
табыстарына 
қаржыландырудың 
тасымалдауы

046 (14 794 105) х х   
(14 794 105)

Есептi мерзiмге қаржы 
нəтижесi 050 х х 425 000 425 000

Есеп беру жылының 
аяғына сальдо (жолдар 
030 +/ - 040 +/ - 050) 

060 20 753 974 1 125 000 21 878 974

Алдыңғы жылдың 
басына сальдо 070

Есеп саясатындағы 
өзгерiстерi 080 х х

Қайта есептелген 
сальдо (жолдар 070 +/ 
- 080) 

090

Алдыңғы жылдар 
бойына таза актив-
тар/капиталдардағы  
өзгерiстерi (жол 101 
+/ - 102 +/ - 103 +/ - 104 
+/ - 105 +/ - 106) 

100

Резервтердiң ұзақ 
мерзiмдi активтердi 
қайта бағалауынан 
ұлғаюы

101 х х

Ұзақ мерзiмдi 
активтердi қайта 
бағалауға резервтерiнiң 
азаюы

102 х х
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1 2 3 4 5 6
Шетел қызметiнiң 
қайта есебi бойынша 
айырбастау 
курстарының 
айырмашылықтары

103 х х

Таза активтер/
капиталдардың 
өзгерiстерi туралы 
есептеу нəтижесiнде 
тiкелей танылған 
қаржыландырулардың 
ұлғаюы

104 х х

Ұзақ мерзiмдi 
активтер таза активтер/
капиталдардың 
өзгерiстерi 
туралы есептеу 
нəтижесiнде тiкелей 
танылған қатардан 
шығуға қатысты 
қаржыландыру-лардың 
азаюы

105 х х

Есептi мерзiмнiң 
табыстарына 
қаржыландырудың 
тасымалдауы

106 х х

Алдыңғы кезеңнің 
қаржылық 
қорытындысы

110 х х х

Өткен жылдың 
соңындағы сальдо
 (жол 090 +/- 100 +/- 
110)

120

Жетекшi __________________   _____________________
   (қолы)               (аты-жөні)
 М.О.
Бас есепшi _____________   _____________________
                             (қол)                    (аты-жөні.)
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5-үлгі 

Қаржылық есептілікке түсініктеме_________

Бюджеттiк бағдарламалардың басшысы ________________ 

Мемлекеттiк мекеме ұйымдардың кəсiпорындарының мемлекет аралық 
классификаторы: «№ 5-ММ емхана»

Мерзімділік: жылдық

Өлшем бiрлiгi: теңге

Қысқа мерзімді активтер
1-кесте 

Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар (жол 011 үлгісі 1 
«Бухгалтерлік баланс»)

Көрсеткіштері

Ж
ол

 к
од
ы

О
бл
иг
ац
ия
ла
р

В
ек
се
лд
ер

Ба
сқ
ал
ар
ы

Ба
рл
ы
ғы

1 2 3 4 5 6
Сатып алған құны бойынша есепті кезең басына сальдо-
сы 010

Сатып алған құны бойынша түсуі 011
Сатып алған құны бойынша есептен  шығару 012
Сатып алған құны бойынша есепті кезең соңына 
сальдосы 013

Есептi кезеңнің басына арзандалуға резервтiң сальдосы 020 х х х
Есептi кезеңге арзандалуға резерв есептеген 021 х х х
Есептi мерзiмге арзандалуға резерв есептен алынды 022 х х х
Есептi мерзiмдi аяққа арзандалуға резервтiң сальдосы 023 х х х
Баланстық құн бойынша есептi кезең басына сальдо 030
Баланстық құн бойынша есептi кезеңнің соңына  сальдо 031

код
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2-кесте
Қысқа мерзімді дебиторлық қарыздар (жолдар 014, 017, 019  үлгі 1 

«Бухгалтерлік баланс»)

Көрсеткіштер

Ж
ол

 к
од
ы

Ж
ет
кі
зу
ш
іл
ер

 
м
ен

 м
ер
ді
ге
рл
ер

Қ
ы
зм
ет
ке
рл
ер

Ба
сқ
ас
ы

Ба
рл
ы
ғы

1 2 3 4 5 6
Есептi кезең басына сальдо 010
Дебиторлық қарыздың есептелуі 011
Дебиторлық қарыздың өтеуi 012
Есептi кезеңнің соңына  сальдо 013
Есептi кезеңде басқа күдiктi қарыздар 
бойынша резервтiң сальдосы

020 х х х

Есептi кезеңде күдiктi қарыздар бойынша 
резерв есептеген

021 х х х

Есептi кезеңде күдiктi қарыздар бойынша 
резерв есептен алынды

022 х х х

Есептi кезеңнің соңына  күдiктi қарыздар 
бойынша резервтер сальдосы

023 х х х

Таза өзiндiк құн бойынша есептi кезең басына 
сальдо

030

Таза өзiндiк құн бойынша есептi кезең соңына 
сальдо 

031

3-Кесте
Қорлар (жол 020 үлгі 1 «Бухгалтерлік баланс») 

Көрсеткіштер 

Ж
ол

 к
од
ы

М
ат
ер
иа
лд
ар

А
яқ
та
лм

ағ
ан

 
өн
ді
рі
с

Д
ай
ы
н 
өн
ім

 

Та
уа
рл
ар

Ж
ол

 қ
ор
ла
ры

Ба
рл
ы
ғы

1 2 3 4 5 6 7 8
Сатып алған құны бойынша 
есепті кезең басына сальдосы 010 716600
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1 2 3 4 5 6 7 8
Сатып алу құны бойынша түсу 011
Сатып алу құны бойынша 
есептен шығару 012

Сатып алған құны бойынша 
есепті кезең соңына сальдосы 013 570 600

Есептi кезеңнің басына 
арзандалуға резервтiң 
сальдосы 

020 х х х х х

Есептi кезеңде арзандалуға 
резерв есептеген 021 х х х х х

Есептi кезеңде арзандалуға 
резерв есептен алынды 022 х х х х х

Есептi кезеңде аяққа 
арзандалуға резервтiң 
сальдосы

023 х х х х х

Ең кiшi құн бойынша есептi 
кезең басына сальдо 030

Ең кiшi құн бойынша есептi 
кезең соңына сальдо 031

Ұзақ мерзімді активтер
4-кесте

Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар (жолы 110 үлгі 1 «Бухгалтерлік 
баланс»)

Көрсеткіштер

Ж
ол

 к
од
ы

О
бл
иг
ац
ия
ла
р

В
ек
се
лд
ер

Ба
сқ
ал
ар
ы

Ба
рл
ы
ғы

1 2 3 4 5 6
Сатып алған құны бойынша есепті кезең басына саль-
досы

010

Сатып алу құны бойынша түсу 011
Сатып алу құны бойынша есептен шығару 012
Сатып алған құны бойынша есепті кезең соңына 
сальдосы

013

Есептi кезеңнің басына арзандалуға резервтiң сальдосы 020 х х х
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1 2 3 4 5 6
Есептi кезеңде арзандалуға резерв есептеген 021 х х х
Есептi кезеңде арзандалуға резерв есептен алынды 022 х х х
Есептi кезеңде аяққа арзандалуға резервтiң сальдосы 023 х х х
Баланстық құны  бойынша есептi кезең басына сальдо 030
Баланстық құны  бойынша есептi кезең соңына сальдо 031

5-кесте
Негізгі құралдар (жол 114 үлгі 1 «Бухгалтерлік баланс»)

Көрсеткіштер

Ж
ол

 к
од
ы

Ж
ер

Ғи
м
ар
ат
та
р

Қ
ұр
ал

-ж
аб
ды

қт
ар

Бе
рi
лi
с 
құ
ры

лы
м
да
р

К
өл
ік

 қ
ұр
ал
да
ры

М
аш

ин
ал
ар

 м
ен

 қ
ұр
ал
да
р

Қ
ұр
ал
да
р,

 ө
нд
ір
іс
ті
к 
ж
əн
е 

ш
ар
уа
ш
ы
лы

қ 
ин

ве
нт
ар
ь

Ба
сқ
а 
да

 н
ег
із
гі

 қ
ұр
ал
да
р

Ба
рл
ы
ғы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бастапқы құны бойын-
ша есепті кезең басына 
сальдосы 

010 24361150

Бастапқы құны 
бойынша түсуі 011

Бастапқы құны 
бойынша есептен 
шығару 

012

Бастапқы құны 
бойынша есепті кезең 
соңына сальдосы 

013 74681700

Есептi кезең басына 
жиналған амортизация 
сальдосы 

020 14413499

Есептi кезеңде аморти-
зация есептелді  021 59802700

Есептi кезеңде 
амортизация есептен 
алынды  

022 9485150
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Есептi кезең соңына 
жиналған амортизация 
сальдосы 

023 54091326

Есептi кезеңнің басына 
резервтiң құнсыздану 
сальдосы 

030 х х х х х х х х

Есептi кезеңде 
құнсыздануға қор 
есепке алынды 

031 х х х х х х х х

Есептi кезеңде 
құнсыздануға қор 
есептен алынды 

032 х х х х х х х х

Есептi кезең соңына 
құнсыздану қор 
сальдосы 

033 х х х х х х х х

Баланстық құны 
бойынша есептi кезең 
басының сальдосы 

040 9 947651

Баланстық құны бо-
йынша есептi кезең 
соңының сальдосы

041 20590374

6-кесте
Инвестициялық жылжымайтын мүлiк (жол 116 үлгі 1 

«Бухгалтерлік  баланс»)

Көрсеткіштер

Ж
ол

 
ко
ды

Ж
ер

Ғи
м
ар
ат

Ба
рл
ы
ғы

1 2 3 4 5
Бастапқы құны бойынша есепті кезең басына сальдосы 010
Бастапқы құны бойынша түсуі 011
Бастапқы құны бойынша есептен шығару 012
Бастапқы құны бойынша есепті кезең соңына сальдосы 013
Есептi кезең басына жиналған амортизация сальдосы 020
Есептi кезеңде амортизация есептелді  021
Есептi кезеңде амортизация есептен алынды  022
Есептi кезең соңына жиналған амортизация сальдосы 023
Есептi кезеңнің басына резервтiң құнсыздану сальдосы 030 х х
Есептi кезеңде құнсыздануға қор есепке алынды 031 х х
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1 2 3 4 5
Есептi кезеңде құнсыздануға қор есептен алынды 032 х х
Есептi кезең соңына құнсыздану қор сальдосы 033 х х
Баланстық құны бойынша есептi кезең басының сальдосы 040
Баланстық құны бойынша есептi кезең соңының сальдосы 041

7-кесте
Биологиялық активтер (жол 117 үлгі 1 «Бухгалтерлік баланс»)

Көрсеткіштер

Ж
ол

 к
од
ы

Ж
ан
уа
рл
ар

К
өп

 ж
ы
лд
ы
қ 

от
ы
рғ
ы
зу
ла
р

Ба
рл
ы
ғы

1 2 3 4 5
Бастапқы құны бойынша есепті кезең басына саль-
досы 010

Бастапқы құны бойынша түсуі 011

Бастапқы құны бойынша есептен шығару 012

Бастапқы құны бойынша есепті кезең соңына 
сальдосы 013

Есептi кезең басына жиналған амортизация 
сальдосы 020

Есептi кезеңде амортизация есептелді  021
Есептi кезеңде амортизация есептен алынды  022
Есептi кезең соңына жиналған амортизация 
сальдосы 023

Есептi кезеңнің басына резервтiң құнсыздану 
сальдосы 030 х х

Есептi кезеңде құнсыздануға қор есепке алынды 031 х х
Есептi кезеңде құнсыздануға қор есептен алынды 032 х х
Есептi кезең соңына құнсыздану қор сальдосы 033 х х
Баланстық құны бойынша есептi кезең басының 
сальдосы 040

Баланстық құны бойынша есептi кезең соңының 
сальдосы 041

Ескерту: 7-кесте есептеудің үлгiсін нақты шығындар бойынша қолданғанда  ғана қолданылады. 
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8-кесте
Материалдық емес активтер (жол 118 үлгі 1 «Бухгалтерлік баланс»)

Көрсеткіштер

Ж
ол

 к
од
ы

П
ро
гр
ам

м
ал
ы
қ 

қа
м
та
м
ас
ы
з е
ту

А
вт
ор
лы

қ 
құ
қы

қ

Л
иц

ен
зи
ял
ы
қ 

ке
лі
сі
м

П
ат
ен
тт
ер

Гу
дв
ил
лд
ер

Ба
сқ
ас
ы

Ба
рл
ы
ғы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бастапқы құны бойынша есепті 
кезең басына сальдосы 010

1600000

Бастапқы құны бойынша түсуі 011

Бастапқы құны бойынша 
есептен шығару 012

Бастапқы құны бойынша есепті 
кезең соңына сальдосы 013 1600000

Есептi кезең басына жиналған 
амортизация сальдосы 020 1450000

Есептi кезеңде амортизация 
есептелді  021

Есептi кезеңде амортизация 
есептен алынды  022 11450000

Есептi кезең соңына жиналған 
амортизация сальдосы 023

Есептi кезеңнің басына 
резервтiң құнсыздану сальдосы 030 х х х х х х

Есептi кезеңде құнсыздануға 
қор есепке алынды 031 х х х х х х

Есептi кезеңде құнсыздануға 
қор есептен алынды 032 х х х х х х

Есептi кезең соңына 
құнсыздану қор сальдосы 033 х х х х х х

Баланстық құны бойынша 
есептi кезең басының сальдосы 040 150 000

Баланстық құны бойынша 
есептi кезең соңының сальдосы 041 150 000

Ескерту: Құнсыздану бойынша мəліметтер барлық кестелерде «Барлығы» деген бағана бойын-
ша толтырылады.
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9-кесте
Басқа да табыстар

Көрсеткіштер Жол 
коды

Есеп беру 
кезеңіне

Өткен есеп беру 
кезеңіне 

1 2 3 4
Əдiл құнының өзгеруінен 010
Ұзақ мерзiмдi активтердiң істен шығуы 020
Тегiн қабылданған: 030
мемлекеттiк мекемелердiң өз жүйелерi 031
басқа ұйымдардан 032
Курс бойынша айырмашылығы 040
Шығындардың өтемдерi 050
Активтердi жоюдан түстi 060
Артықшылық кiрiстелген 070
Жазалы тұлғалардағы активтердiң 
жеткiлiксiздiгiнiң орнын толтырулары 080

…
…
Барлығы

10-кесте
Қалған шығындар

Көрсеткіштер Жол 
коды

Есеп беру 
кезеңіне

Өткен есеп беру 
кезеңіне 

1 2 3 4
Əдiл құнының өзгеруінен 010
Ұзақ мерзiмдi активтердiң істен шығуы 020
Курс бойынша айырмашылығы 030
Активтердің құнсыздануынан 040
Қорлардың құрылуы: 050
күмəндi дебиторлық қарыз бойынша 051
Қызметкерлердің демалыстары бойынша 052
бағалау жəне шартты мiндеттемелер 
бойынша 053
…
Жеткiлiксiздiктерге жəне мемлекеттiк 
мекеме арқасында қабылданған ұрлаулар 
бойынша шығындар

060

Бұзу жəне дүлей апаттардан есептен 
шығарылды 070
…
Барлығы
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11-кесте
Ұрлауларға жəне жеткiлiксiздiктерге арналған дебиторлық қарыз (шот-

тар 1262, 1280) 

Көрсеткіштер Жол 
коды

Есеп беру 
кезеңіне

Өткен есеп 
беру кезеңіне 

1 2 3 4
Активтердiң жеткiлiксiздiктерге жəне 
ұрлаулары бойынша: 010

өз қызметкерлерiнiң дебиторлық 
қарызы 011

басқа жеке жəне заңды тұлғалардың 
дебиторлық қарызы 012

Барлығы

Жетекшi __________________   _____________________
                            (қолы)                           (аты-жөні)
М.О.

Бас есепшi _____________   _____________________
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Студенттердің іскерлік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған тапсырмалар

3-есеп

Жоғарғыда келтірген есеп үлгісі бойынша мына есептерді шығарыңыздар. 
СӨЖ ретінде студенттерге қолдануға болады.

Алғашқы баланс қалдықтарын құрудан бастап, бухгалтерлік жазбалар 
құарстыру арқылы есепті кезеңнің  соңғы баланс шоттарының қалдықтарын 
шығару керек.   

Қазақстан Республикасының  бюджеттiк бағдарламаларының  негiзiнде 
жұмыс iстейтiн, арнайы атқарушы, бақылау, қадағалау функциялары жəне 
азаматтардың денсаулықтарын қорғау салаларындағы салааралық үйлестiрудi 
орындайды. 

Басқарушының құрамында «№5-ММ емхана» мекеме жұмыс iстейдi. 
01.01.2013 жылға БББ-тың бухгалтерлiк шоттарында есептелдi:

31.12.2012 жылға БББ-ы өту кезеңіне 30-нұсқау бойынша баланс 
қалдықтары

№ р/н Есепшоттың атауы/ субшот № 
шоттың

Шоттың 
қалдығы,   

(теңге)
1 Материалдар, субшот бойынша да: 850 000

Құрылыс материалдары 041 420 000
Дəрі-дəрмектер   жəне   байлап-таңу   
құралдары

062 68 000

Тамақ өнімдері 061 20 000
Шаруашылық материалдары жəне кеңсе 
жарақтары

063 16 000

Арнайы киімдер жəне басқа да жеке қолдану 
заттары

070 85 000

Қосалқы бөлшектер 069 15 000
Өзге материалдар 067 226 000

2 Ғимараттар 011 15025714
3  «Camry» автокөлігі 015 9 335 150
4 Активтердің тозуы 020 14 408 613
5 Бағдарламалық қамтамасыз ету 014 1 500 000
6 Материалдық емес активтердің тозуы 021 1 350 000

7 Активтердегі қор 250 10 102 251
8  Қорлардың құнсыздануына арналған резерв 260 326 000
9 Қаржыландыру 230 524 000
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БББ есеп беру мерзiм iшiнде келесi шаруашылық операцияларларды жаса-
ды:

Негізгі құралдар бойынша
01.01.2013 ж. 12 000 000 теңге iргелi салым өлшемі бойынша БББ-ы 

қаржыландырудың бюджеттiк есепке түсуi.
20.01.2013 №22 келісімшартына сəйкес 26.01.2013 ж. «Астана Motors» 

ЖШС автокөлік үшін 2 250 000 теңге сомасы көлемінде 50% аванс төледі. 
08.02.2013 ж. «Астана Motors» ЖШС-нен №29 от 08.02.2013 қабылдау 

– тапсыру актісі бойынша 4 500 000 теңге соммасы көлемінде автокөліктер 
жеткізілді. 

08.02.2013 ж. «Астана Motors» ЖШС-нан жеткізілген автокөліктер үшін 
2 250 000 теңге көлемінде төлем жасалды.   

08.02.2013 ж. бiр уақытта 2 250 000 теңге көлемінде бұрын берiлген аванс 
екiншi жазу ретінде есепке алынды. 

01.03.2013 ж. Уəкiлеттi органдардың шешiм бойынша 28 500 000 теңге со-
масына №42 01.03.2013 ж. қабылдау-тапсыру актісі бойынша денсаулық сақтау 
Министрлігінен ғимарат кірістелді. 

 01.03.2013 ж. 23 460 000 теңге көлемінде алған ғимаратқа жинақталған 
амортизация қабылданған. 

 04.04.2013 ж. 1 250 000 теңге көлемінде емханада салқындатқыш жүйесін 
орнатқан үшін «Ажар» АҚ-на 03.04.2013 №78 келісімшарт негізінде 50%  аванс 
төленді.

17.04.2013 ж. уəкiлеттi орган шешімі бойынша ММ «№5 емханаға» 
17.04.2013 ж. №48 қабылдау-тапсыру актісі бойынша баланстық құны 

4 184 537 теңге көлемінде «Camry» автокөлігі тапсырылды, сонымен бiрге 
116 690 теңге көлеміндегі соммаға  шығып қалатын автокөлiкке амортизация 
есептеген жəне осы соммаға қаржыландырудан табыстарды салымдардың 
қаржыландыруы көшiрілген.

17.04.2013 ж. 2 150 613 теңге соммасында шығып қалатын «Camry» 
автокөлiгi бойынша жиналған амортизация тапсырылған. 

21.04.2013 жыл 3 000 теңге сомаға материалдық – жауапты тұлғаның ауы-
суы кезінде түгендеудiң нəтижесінде айқындалған  орындық кiрiстелді.

25.05.2013 жыл ғимараттағы ауа тазарту жүйесін құрғаны бойынша 
орындалған жұмыстар үшін «Жер-су» АҚ 2 500 000 теңге сома талап етілді.  

27.05.2013 жыл №29 2 500 000 теңге сомаға ауа тазартуды жүйе қоюға 
қатысты 26.05.2013 жылдан iстелiнген жұмыстардың актi бойынша жұмыстың 
пайдалануына қабылданған.

29.05.2013 жылы 1 250 000 теңге көлемінде борыш ақыларының есебiне 
«АҚ»-ының қарызын есепке алған.

29.05.2013 жыл «Жер-су» АҚ-ымен ақырғы есеп жасалған.
31.12.2013 жыл 14 161 790 теңгенi сомада ұзақ мерзiмдi активтерге арналған 

амортизация есептеген.
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Қорлар бойынша

01.01.2013 жыл 19 000 000 теңге БББ шығындарға қаржыландырудың 
бюджеттiк есебiне түсуі.

10.01.2013 жыл 72 000 теңге көлемінде  03.01.2013 №28  келiсiм шарты 
негiзiнде шаруашылық тауарлары үшін ЖШС «Табыс» 30% көлемiнде аванс 
аударылды. 

25.01.2013 ж.  «Табыс» ЖШС-нен 25.01.2013 №126 тiркеме қағазы бойын-
ша шаруашылық тауарлары үшін  240 000 теңге кірістелді.

27.01.2013 жыл 72 000 теңгенi сомадағы «Табыс» ЖШС-ның бұрын 
берiлген аванс есепке алынды. 

27.01.2013 жыл жеткізілген шаруашылық тауарлары үшін «Табыс» ЖШС-
мен ақырғы есеп жасалды.

21.04.2013 ж. Материалдық жауапты тұлғалардың ауысуының кезінде 
түгендеудiң нəтижесінде 4 000 теңге соммасында айқындалған шаруашылық 
материалдарының артықшылығы кiрiстелді.               

20.12.2013 ж. Операциялық мақсаттарға қорлар жұмсаған:
 – құрылыс материалдары – 200 000 теңге;
 – азықтар – 67 000 теңге;
 – шаруашылық материалдары жəне кеңсе жабдығы – 360 000 теңге; 
 – қалған материалдар – 23 000 теңге     

Ағымдағы қызмет бойынша
31.01.2013 ж. 7 000 000 теңге өлшемде басқарушы қызметкерлерге еңбекақы 

есептелді, сонымен бiрге салықты жəне басқа да төлемдер, төлеуге жататын: 
 – мiндеттi зейнетақы жарналары – 700 000 теңге;
 – жеке табыс салығы – 562 650 теңге;
 – əлеуметтiк салық есептеген – 770 000 теңге;
 – əлеуметтiк қызметтердiң мемлекеттiк қорына əлеуметтiк аударымы есеп-

теген – 30 800 теңге.
31.01.2013 ж. 5 737 350 теңге соммасында еңбекақы берiлген жəне төлеген: 

700 000 теңге көлемінде –  зейнетақы жарналары,  жеке табыс салығы – 562 650 
теңге, əлеуметтiк салық – 739 200 теңге, əлеуметтiк қызметтердiң мемлекеттiк 
қорына əлеуметтiк аударымы – 30 800 теңге.

12.12.2013 ж. №528 келiсiмшарты негiзiнде 14.12.2013 ж.  «Қазпошта» АҚ 
1 жыл  уақыт аралығында  шығарылатын баспаларға 678 000 теңге соммасында 
аударылым жасады.

31.12.2013 жылы табыстар мен шығындар шоттары жабу жасалған
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ГЛОССАРИЙ 

Есептеу əдісі – операциялар мен оқиғалар орын алған есепті кезеңдегі 
(ақшалай қаражаты мен олардың баламаларының нақты түсімі мен төлеміне 
байланысты емес) оларды жасау фактісі бойынша танылатын бухгалтерлік 
есеп əдісі;

Активтер – болашақта экономикалық пайда немесе сервистік əлеуетті 
қамтамасыз ете алатын, өткен оқиғалар нəтижесінде мемлекеттік мекеме 
бақылайтын ресурстар;

Сервистік əлеует – мемлекеттік мекеменің функцияларына сəйкес ақылы 
қызметтер көрсету, сондай-ақ тауарларды өндіру үшін пайдаланылатын, бірақ 
ақша қаражатының таза түсімін тікелей қамтамасыз етпейтін активтер.

Қаржылық есептер – субъектінің қаржылық жағдайын, қызметінің 
қаржылық нəтижелерін жəне ақша қаражатының қозғалысын құрылымдап 
ұсыну; 

Қаржылық есептердің мақсаты – пайдаланушылардың ақпараттық та-
лаптарын ескере отырып, жасалған есептілік беруді талап етудің мүмкіндігі 
болмайтын экономикалық шешімдер қабылдау кезінде пайдаланушылардың 
кең ауқымды ортасы үшін пайдалы қаржылық жағдайы, қызметінің нəтижелері 
жəне ақша қаражатының қозғалысы туралы ақпарат ұсыну. 

Қаржылық есептердің элементтері – операциялар мен басқа да 
оқиғалардың жəне жағдайлардың қаржылық нəтижелерінің ауқымды санатта-
ры;

Қаржылық жағдайды өлшеумен тікелей байланысты элементтер активтер, 
міндеттемелер мен капитал болып табылады, қызметтің нəтижелерін өлшеуге 
тікелей байланысты элементтер табыстар мен шығыстар болып табылады.

Қаржылық жағдай – субъектінің баланста ұсынған активтерінің, 
міндеттемелерінің жəне капиталының өзара байланысы.

Ақша қаражаты  – кассадағы ақша қаражаты мен талап етіп алғанға 
дейінгі депозиттер.

Əділ құн – актив алмастырылуы мүмкін, ол бойынша міндеттеме өтелуі 
мүмкін немесе оған жақсы хабардар болған, осындай операциялар жасауға 
ниет білдірген тəуелсіз тараптар арасында операция жасау кезінде берілетін 
үлестік құрал алмастырылуы мүмкін сома;

Баланс – белгілі бір уақыт кезеңінде субъект активтерінің, міндеттемелері-
нің жəне капиталының өзара байланысын білдіретін қаржылық есеп;

Баланстық құн – актив немесе міндеттемелер баланста танылатын сома;
Есеп саясаты – субъект шаруашылық қызметі өрісінің іс-тəжірибесінде 

қолданылынатын, таңдалып алынған жəне сабақтастықпен жүргізілетін 
бухгалтерлік есеп жүйесіне тəн ішкі ережелер жиынтығы.

Есептеу  принципі – кəсіпорынның кірістері мен шығыстары олардың 
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келіп түсуіне немесе туындауына қарай танылады жəне бухгалтерлік есепте 
көрсетіледі. 

Үздіксіздік принципі – яғни нысандар үздіксіз əрекет ететін, болашақта да 
жұмыс жасайтын болып саналады.

Бухгалтерлік есеп – басқарудың аса маңызды функцияларының бірі. 
Нарықтың экономикасы дамыған елдерде оны бизнестің, кəсіпкерліктің тілі 
деп санайды.

Бухгалтерлік құжаттар шаруашылық операциясы жасалған сəтте жасала-
ды. Олар шаруашылық операциясының фактісі мен сипатын немесе оны жасау 
құқын куəландырады.

Қаржылық есептілік стандарттары (ҚЕС) – бухгалтерлік есепті жүргізу-
дің жəне қаржылық есеп жасаудың принциптері мен əдістерін белгілейтін 
құжат.

Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттары (ХҚЕС) – 
Халықаралық  қаржылық есептіліктің стандарттары Халықаралық бухгалтерлік 
комитетінің қоры қабылдаған Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары.

Қателер – бір немесе бірнеше алдыңғы кезеңдер үшін субъектінің қаржылық 
есептеріндегі, сенімді ақпаратты пайдаланбау немесе қате пайдалану салдарын 
туындататын қалып қойған жерлер мен бұрмалаулар: сол кезеңдерге қаржылық 
есептер шығаруға бекітілген кезде орын алған; осы қаржылық есептерді дай-
ындау жəне беру барысында алынуы жəне қаралғаны күтілуі негізделуі мүмкін.

Қаржылық есеп беру – бұл кəсіпорынның есепті кезеңдегі қаржы 
шаруашылық қызметіне сипаттама беретін белгілі нысандарға топтастырылған 
көрсеткіштер жүйесі.

Ақшалай (монетарлы) баптар – иелікте бар ақшалай қаражат, алуға не-
месе тіркелген немесе анықталған сомада төлеуге жататын активтер мен 
міндеттемелер;

Ақшалай балама – ақша қаражатының белгілі бір сомасына оңай айырбас-
талатын жəне құндылықтың өзгеруінің елеусіз тəуекеліне ұшырайтын қысқа 
мерзімді, жоғары өтімді инвестициялар;

Ақшалай емес (монетарлы емес) баптар – ақшалай болып табылмайтын 
баптар;

Ақша қаражатының ағыны – ақша мен олардың баламаларының 
ағындары (түсімдері) мен шетке кетуі (төлемдер);

Негізгі қаражат – мынадай: басқа тараптарға жалға беру үшін немесе жеке 
қажеттіліктер, өндірісте қолдану немесе тауарларды не қызметтерді жеткізу 
үшін ұсталатын; бір жылдан астам уақыт ішінде қолданылады деп күтілетін 
материалдық объектілер.

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржы инвестициялары 
– мемлекеттік кəсіпорындарға, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге, 
акционерлік қоғамдарға, оның ішінде қатысушысы немесе акционері мемле-
кет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, 
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ұлттық компанияларға, сондай-ақ мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы 
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес олармен аффили-
ирленген болып табылатын еншілес, тəуелсіз жəне өзге де заңды тұлғаларға 
бюджет қаражатын салу. 

Активтің құнсыздануы – ішкі немесе сыртқы факторлардың əсерінен 
туындаған активтің елеулі арзандауы; 

Əділ құн – актив айырбастала алатын сома, ол бойынша жақсы хабардар, 
мұндай операция жасауға ниетті, тəуелсіз тараптар арасында операциялар 
жасағанда міндеттеме өтеле алатын сома; 

Қаржы міндеттемелері – бұл:
 – ақша қаражатын немесе кез келген басқа қаржы активін басқа субъектіге 

төлеу туралы; 
 – анағұрлым əлеуетті қолайсыз болып табылатын жағдайда басқа 

субъектімен қаржы құралдарымен алмасу туралы шартты міндеттеме болып 
табылатын кез келген міндеттеме. 

Қаржылық құрал – бұл  шарт негізінде бір мекемеде  қаржы активі мен 
екінші мекемеде қаржы міндеттемесі немесе үлестік құралдың пайда болуы.

Қаржы активі бұл кез келген төменденгі талаптарға жауап беретін актив: 
 – ақша қаражаттары; 
 – ақша қаражаттарын немесе басқа қаржы активін шарт негізіндегі талап 

ету құқығы:
 – анағұрлым əлеуетті қолайсыз болып табылатын жағдайда басқа 

субъектімен қаржы құралдарымен алмасу туралы шарт негізіндегі құқық:
 – басқа кəсіпорындардың үлестік құралдары.
Қаржы міндеттемесі – бұл:
 – ақша қаражатын немесе кез келген басқа қаржы активін басқа субъектіге 

төлеу туралы; 
 – анағұрлым əлеуетті қолайсыз болып табылатын жағдайда басқа 

субъектімен қаржы құралдарымен алмасу туралы шартты міндеттеме болып 
табылатын кез келген міндеттеме. 

Үлестік құрал – бұл шарт негізінде мемлекеттік кəсіпорындардың таза та-
бысы бір бөлігінің аударымдары төлемді алу құқығы. 

Тану – қаржы жағдайы туралы есепке немесе қаржылық қызметтің 
қорытындысы туралы есепке қаржы есептілігінің бір бөлшегінің анықтамасына 
келетін жəне мойындаудың төменде көрсетілген талаптарын қанағаттандыратын 
бапты қосу үдерісі;

Заңды міндеттеме – заңнама немесе шарт негізінде туындайтын міндетте; 
Қаржы міндеттемелері – бұл:
 – ақша қаражатын немесе кез келген басқа қаржы активін басқа субъектіге 

төлеу туралы;  
 – анағұрлым əлеуетті қолайсыз болып табылатын жағдайда басқа 

субъектімен қаржы құралдарымен алмасу туралы шартты міндеттеме болып 
табылатын кез келген міндеттеме. 
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Міндеттеме – өткен оқиғалардан туындайтын мемлекеттік мекеменің 
міндеттемесі, оны реттеу экономикалық пайданы немесе сервистік əлеуетті 
қамтитын ресурстың шығып қалуына əкеп соқтырады.

Қорлар – мынадай:
 – өндірістік үдерісінде пайдалану үшін шикізат жəне материалдар 

түріндегі;
 – қызмет көрсету кезінде тұтынылатын немесе таратылатын шикізат пен 

материалдар түріндегі;
 – кəсіпорынның қалыпты қызметі барысында сатуға немесе таратуға 

арналған; 
 – сату немесе тарату үшін өндірілетін активтер;
Активтің құнсыздануынан болатын шығын – оны алмастыратын құн-

нан асатын активтің баланстық құнының сомасы;
Əділ құн – актив айырбастала алатын сома, ол бойынша жақсы хабардар, 

мұндай операция жасауға ниетті, тəуелсіз тараптар арасында операциялар 
жасағанда міндеттеме өтеле алатын сома;

Тазасатылатын құн – сатуға, айырбастауға  немесе  таратуға байланысты 
болжамды шығындарды жəне аяқтау бойынша болжамды шығындарды алып 
тастағанда, қалыпты қызмет процесінде сатудың күтілетін бағасы.

Активтер – болашақта экономикалық пайда немесе сервистік əлеуетті 
қамтамасыз ете алатын, өткен оқиғалар нəтижесінде мемлекеттік мекеме 
бақылайтын ресурстар; 

Амортизация – пайдалы қолдану мерзімі ішінде активтің құнының жүйелі 
бөлінуі;

Активтің құнсыздануы – ішкі немесе сыртқы факторлардың əсерінен 
туындаған активтің елеулі арзандауы;

Əділ құн – актив айырбастала алатын сома, ол бойынша жақсы хабардар, 
мұндай операция жасауға ниетті, тəуелсіз тараптар арасында операциялар 
жасағанда міндеттеме өтеле алатын сома;

Баланстық құн – ол бойынша актив немесе міндеттеме бухгалтерлік ба-
ланста танылатын сома.

Мəдени мұра активтері – мəдени, экологиялық немесе тарихи 
маңыздылығы салдарынан мəдени мұра активтері болып табылатын активтер. 
Оларға тарихи ғимараттар мен монументтер, археологиялық қазбалар орны, 
қорлар мен табиғи қорғалатын аумақтар, сондай-ақ өнер туындылары жатады.

Аннуитет – белгілі жылдар саны ішінде жүйелі төлемдер арасындағы тең 
аралықтағы, бір бағыттағы төлемдердің ағымы;

Аннуитеттің болашақ құны – аннуитетке енгізілген əрбір жеке төлемнің 
немесе түсімнің болашақ құндарының сомасы;

Белсенді нарық – мынадай шарттар орындалатын нарық:
 – нарық айналымындағы тауарлар біртекті болып табылады;
 – іс жүзінде мəміле жасауға ниетті кез келген уақытта сатып алушылар мен 

сатушылар бар;
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 – баға туралы ақпарат жалпы қол жетімді болып табылады; 
Бағамдық айырма – басқа валюталық бағамдар бойынша бір валюта 

бірлігінің бірдей санын басқа валютаға қайта есептеу кезінде туындайтын ай-
ырма;

Инвестициялық жылжымайтын мүлік – жалдау төлемдерін алу немесе 
капитал немесе екеуінің де құнын өсіру мақсатында иеліктегі (меншік иесінің 
немесе жалға алушының қаржылық жалдау шарты бойынша) жылжымайтын 
мүлік (жер немесе ғимарат, не анау да, мынау да), бірақ:

 – өндірісте немесе əкімшілік мақсаттар үшін тауарларды жеткізгенде, 
қызметтерді көрсеткенде қолдану үшін емес; 

 – қалыпты шаруашылық қызмет барысында сату үшін.
Ауылшаруашылық қызметі – оларды сату, ауылшаруашылық өнімін 

алу немесе қосымша биологиялық активтер өндіру мақсатында субъектінің 
биологиялық активтердің биотрансформациясын басқаруды жүзеге асыруы; 

Ауылшаруашылық қызметі – субъектің биологиялық активтерді сату, 
ауылшаруашылық өнімін алу немесе  қосымша биологиялық активтерді өңдіру 
мақсатында биологиялық активтердің биоөзгеруін басқаруы.

Биологиялық актив – жануар немесе өсімдік.
Материалдық емес актив – физикалық нысаны жоқ сəйкестендірілетін 

монетарлы емес актив.
Ең аз жалдау төлемдері – жалға алушыдан шартты жалдау төлемін, жалға 

беруші төлейтін қызметтер мен салықтардың төлемі бойынша соманы неме-
се оған қайтарылатын соманы алып тастағанда жалдау мерзімі бойы талап 
етілетін немесе талап етіле алатын төлемдер:

Жалға алушы үшін – жалға беруші кепілдік беретін немесе жалға 
берушімен байланысты тарап кепілдік беретін кез келген сомамен; 

Жалға беруші үшін – мынадай тараптардың бірі жалға берушіге кепілдік 
берген кез келген қалдық құнмен: жалға алушы; жалға алушымен байланысты 
тарап;

Жалдау – ол бойынша жалға беруші жалға алушыға келісілген уақыт кезеңі 
ішінде төлемге немесе төлемдер тобына айырбастауға активті пайдалану 
құқығын беретін шарт;

Жалдау мерзімі – жалға алушы активті жалдауға келіскен кезең, сондай-ақ, 
егер жалдау мерзімінің басталу сəтінде жалға алушы осындай таңдау жасайды 
деген дəлелді сенімділік болса, кез келген қосымша мерзім, ол мерзімде жалға 
алушының таңдауы бойынша төлем арқылы немесе онсыз активті жалдауды 
жалғастыра алады;

Қаржылық жалдау – жалдау мерзімінің уақыты өткеннен кейін меншік 
құқығының ауысуына қарамастан, активті иеленуге байланысты барлық 
тəуекелдер мен пайдалардың жалға алушыға елеулі ауыстырылуы болатын 
жалдау.

Есептеу əдісі – операциялар мен оқиғалар орын алған есепті кезеңдегі 
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(ақшалай қаражаты мен олардың баламаларының нақты түсімі мен төлеміне 
байланысты емес) оларды жасау фактісі бойынша танылатын бухгалтерлік 
есеп əдісі;

Шартты міндеттеме – өткен оқиғалардан туатын жəне тууы мемлекеттік 
мекемемен бақыланбайтын бір немесе бірнеше ықтимал болашақ оқиғалардың 
орын алуы не алмауымен нақтыланатын ықтимал міндеттеме;

Шартты актив – өткен оқиғалардан туатын жəне болуын мемлекеттік ме-
кеме толық бақыламайтын бір немесе бірнеше ықтимал болашақ оқиғалардың 
орын алуы не алмауымен нақтыланатын ықтимал міндеттеме.

Негізгі қаражат – мынадай: басқа тараптарға жалға беру үшін немесе жеке 
қажеттіліктер үшін, өндірісте қолдану үшін немесе тауарларды не қызметтерді 
жеткізу үшін ұсталатын; бір жылдан астам уақыт ішінде қолданылады деп 
күтілетін материалдық объектілер;

Кірістер – капиталда қатысатын тұлғалардың жарналарына байланыс-
ты арттырудан ерекшеленетін таза активтердің\капиталдың өсуіне əкеп 
соқтыратын активтердің ағымы немесе өсуі немесе міндеттемелердің азаюы  
нысанында   есеп кезеңі ішінде экономикалық  пайдалардың  немесе сервистік 
əлеуеттің өсуі;

Таза сатылатын құн – сатуға, айырбастауға  немесе  таратуға байланысты 
болжамды шығындарды жəне аяқтау бойынша болжамды шығындарды алып 
тастағанда, қалыпты қызмет үдерісінде сатудың күтілетін бағасы.
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Тақырып бойынша тест сұрақтарының жəне есептердің жауаптары
№ тақырып № тақырып № тақырып № тақырып № тақырып
1 2 3 4 5
1 С 1 В 1 А 1 В 1 А
2 В 2 С 2 В 2 А 2 В
3 А 3 А 3 А 3 А 3 С
4 В 4 А 4 В 4 В 4 А
5 А 5 В 5 В 5 С 5 В
6 С 6 А 6 А 6 Д 6 С
7 Д 7 А 7 С 7 А 7 В
8 С 8 В 8 А 8 А 8 А
9 А 9 В 9 А 9 Е 9 А
10 А 10 А 10 Е 10 В 10 В
Есептердің жауабы

Жауабы: Жауабы:

1 458 000 1 3 009 950
2 1 299 700

№ тақырып № тақырып № тақырып № тақырып № тақырып
6 7 8 9 10
1 В 1 Е 1 А 1 А 1 В
2 Д 2 Д 2 А 2 А 2 В
3 Е 3 А 3 Е 3 А 3 Е
4 А 4 А 4 В 4 Е 4 А
5 А 5 А 5 В 5 В 5 А
6 А 6 С 6 Д 6 А 6 А
7 В 7 С 7 В 7 А 7 А
8 Е 8 Д 8 А 8 А 8 Е
9 А 9 В 9 А 9 В 9 Д
10 А 10 А 10 А 10 С 10 С

Есептердің жауабы
Жауабы: Жауабы: Жауабы: Жауабы: Жауабы:

1 Г 1 Д 1 В 1 А 1 В
2 432949,1 2 47 600 2 620 000 2 С

3 520 000 3 Д
4 99200 4 12500
5 233600 5 Д
6 Д 6 А
7 В 7 В

8 А
№ тақырып № тақырып № тақырып № тақырып № тақырып

11 12 13 14 15
1 В 1 А 1 В 1 В 1 А
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2 А 2 В 2 А 2 В 2 А
3 А 3 А 3 А 3 А 3 Д
4 А 4 А 4 А 4 А 4 Д
5 С 5 А 5 А 5 А 5 В
6 С 6 А 6 А 6 С 6 В
7 В 7 А 7 А 7 Д 7 А
8 Е 8 А 8 В 8 А 8 А
9 В 9 А 9 С 9 А 9 А
10 Д 10 А 10 А 10 А 10 А

Есептердің жауабы
Жауабы: Жауабы: Жауабы: Жауабы: Жауабы:

1 А 3 Г
4 В

№ тақырып № тақырып № тақырып № тақырып № тақырып
16 17 18 19 20

1 В 1 А 1 Е 1 А 1 В
2 А 2 А 2 А 2 А 2 В
3 А 3 А 3 А 3 А 3 А
4 А 4 В 4 В 4 А 4 А
5 Д 5 В 5 В 5 В 5 А
6 С 6 С 6 В 6 С 6 С
7 С 7 С 7 А 7 А 7 А
8 А 8 А 8 А 8 А 8 В
9 А 9 А 9 А 9 А 9 А
10 А 10 А 10 Д 10 В 10 А

Есептердің жауабы
Жауабы: Жауабы: Жауабы: Жауабы: Жауабы:

1 Д 1 150 000
2 500 000 2 360 000
3 Д
4 6 829 345

№ тақырып № тақырып № тақырып № тақырып № тақырып
21 22 23 24 25

1 С 1 Д 1 Е 1 В 1 А
2 В 2 Е 2 А 2 В 2 А
3 А 3 А 3 А 3 С 3 А
4 А 4 А 4 А 4 С 4 А
5 А 5 А 5 В 5 А 5 Д
6 В 6 А 6 С 6 А 6 С
7 С 7 С 7 В 7 А 7 С
8 А 8 А 8 А 8 А 8 А
9 Е 9 В 9 А 9 Е 9 А
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10 А 10 А 10 А 10 А 10 А
Есептердің жауабы

Жауабы: Жауабы: Жауабы: Жауабы: Жауабы:
1 С 1 170 000
2 679 680 2 200 000
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ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. «Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық  есеп беру туралы»  2007 жылдың 
28-ақпанындағы №234-ІІІ Қазақстан Республикасының Заңы. 

2. «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы 
№393 бұйрығы. 

3. «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы 
№393 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Қаржы  министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі №348 бұйрығымен 
енгізілген өзгерістер мен толықтырулар.

4. «Есеп саясатын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2010 жылғы 7 қыркүйектегі №444 бұйрығы. 

5. «Есеп саясатын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2010 жылғы 7 қыркүйектегі №444 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің 
2012 жылғы 21 қыркүйектегі №433 бұйрығы. 

6. «Қазақстан Республикасы мемлекеттік мекемелері үшін бухгалтерлік 
құжат нысандарының альбомын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 2 тамыздағы №390 
бұйрығы.

7. «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп шоттарын жүргізу жоспа-
рын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 
15 маусымдағы №281 бұйрығы. 

8.«Мемлекеттiк мекемелердiң бухгалтерлiк есеп шоттарының жоспарын 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 
маусымдағы №281 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің 2012 жылғы 11 шілдедегі №338 
бұйрығы. 

9. «Қаржы есептiлiгiн жасаудың жəне ұсынудың нысаны мен ережесiн 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2010 жылғы 8 
шiлдедегi № 325 бұйрығы.

10. «Қаржы есептiлiгiн жасаудың жəне ұсынудың нысаны мен ережесiн 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2010 жылғы 
8 шiлдедегi №325 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы  министрінің 2012 жылғы 12 қыркүйектегі 418 
бұйрығы. 

11. «Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің шоғырландырылған 
қаржылық есептілігін жасау қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің 2010 жылғы 25 маусымдағы №303 бұйрығы. 
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12. «Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің шоғырландырылған 
қаржылық есептілігін жасау қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің 2010 жылғы 25 маусымдағы №303 бұйрығына өзгеріс 
пен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 12 қыркүйектегі 417 бұйрығы. 

13. «Мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
бюджеттік есептілігін жасау жəне ұсыну қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 27 ақпандағы №89 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2011 жылғы 29 шілдедегі №387 бұйрығы.

14. «Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы №423 
бұйрығы.  

15. «Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
жүйесін мемлекеттік реттеудің кейбір мəселелері туралы Қазақстан Республи-
касы Қаржы министрінің 2011 жылғы 24 ақпандағы № 95 бұйрығына өзгеріс 
пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2011 жылғы 27 сəуірдегі № 219 бұйрығы (бұдан əрі – Ұзақ мерзімді активтер 
бойынша жылдық тозу нормалары). 

16. Калиева Д.Ш., Байрамова Г.Ш., Макарова С.Б. Бухгалтерский учет и 
финансовая отчетность в соответствии с МСФООС по методу начисления: 
учебное пособие. – Астана: АО «Центр подготовки, переподготовки и повыще-
ния квалификации специалистов органов финансовой системы», 2012. – 257 с.

17. Ержанова Г.Е. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответ-
ствии с МСФООС по методу начисления: учебное пособие. – Астана: «Учеб-
ный центр «Зерде», 2012. – 207 с. 12.

18. Мырзалиев Б.С., Сəтмырзаев А.А., Əдбішүкіров Р.С. Бухгалтерлік есеп 
теориясы жəне тəжірибесі: Оқу құралы. – Алматы: «Экономика». 2008. – 832 б.
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1-ҚОСЫМША 
Мемлекеттік мекемелердің

бухгалтерлік есеп шоттары жоспары
шот қосалқы 

шот
Шоттар атауы

1 2 3

1-бөлім. Қысқа мерзімді активтер

1000 Ақша қаражаты жəне олардың баламалары
1010 Кассадағы ақша қаражаты
1020 Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты
1030 Есеп айырысу шоты
1040 Түсімдер мен есеп айырысуларды есепке алу үшін ҚБШ

1041 Демеушілік жəне қайырымдылық көмек ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер ҚБШ
1043 Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ

1050 Шетелдік валютадағы шот

1060 Арнайы шот
1061 Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы 

шоты
1062 Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық 

жобаның арнайы шоты
1070 Өзге де ақша қаражаты 

1071 Аккредитивтер
1072 Ақша құжаттары
1073 Жолдағы ақша қаражаты
1074 Өзге де ақша қаражаты

1080 Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жос-
парына сəйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары

1081 Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары

1082 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар

1083 Басқа да бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға 
арналған жоспарлы тағайындаулар
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шот қосалқы 
шот

Шоттар атауы

1 2 3
1084 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 

жоспарлы тағайындаулар
1085 Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 

жоспарлы тағайындаулар
1086 Республикалық бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, 

қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге жəне олардың 
жұмсалуына байланысты операциялар бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

1087 Сыртқы қарыздардың жəне байланысты гранттардың есебiнен 
жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар

1090 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жо-
спарына сəйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы 
тағайындаулары

1091 Жеке қаржыландыру жоспарына бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары

1092 Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

1093 Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар

1094 Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулар

1095 Жергілікті бюджетке тауарлардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) құны түрінде түсетін түсімдерге жəне олардың 
жұмсалуына байланысты операциялар бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар

1100 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
1110 Қысқа мерзімді берілген қарыздар
1120 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
1130 Қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына 

арналған резерв
1200 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1210 Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 

берешек
1211 Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек
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шот қосалқы 
шот

Шоттар атауы

1 2 3
1212 Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді 

берешек
1213 Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек
1214 Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек
1215 Заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек
1216 Зейнетақылар мен жəрдемақылар төлеуге трансферттер 

бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1220 Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 

берешек
1230 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі
1231 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі
1232 Төлемдердің арнайы төлем түрлері бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек
1240 Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек
1241 Ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек
1242 Ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешек
1250 Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
1260 Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1261 Есеп беретін сомалар бойынша қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі

1262 Қызметкерлердің өзге есеп айырысу түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі

1270 Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер
1290 Күмəнді дебиторлық берешектер бойынша резерв
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шот қосалқы 
шот

Шоттар атауы

1 2 3
1300 Қорлар
1310 Материалдар

1311 Құрылыс материалдары
1312 Оқу, ғылыми зерттеулер жəне басқа мақсаттарға арналған 

материалдар
1313 Дəрі-дəрмектер   жəне   байлап-таңу   құралдары
1314 Тамақ өнімдері
1315 Отын, жанар жəне жағар материалдар
1316 Шаруашылық материалдары жəне кеңсе жарақтары
1317 Арнайы киімдер жəне басқа да жеке қолдану заттары
1318 Қосалқы бөлшектер
1319 Өзге материалдар

1320 Аяқталмаған өндіріс
1330 Дайын өнім
1340 Тауарлар
1350 Жолдағы қорлар
1360 Қорлардың құнсыздануына арналғанрезерв
1400 Өзге қысқа мерзімді активтер
1410 Берілген қысқа мерзімді аванстар
1420 Алдағы кезеңдердің шығыстары
1430 Өзге қысқа мерзімді активтер

2-бөлім. Ұзақ мерзімді активтер

2100 Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары
2110 Ұзақ мерзімді берілген қарыздар
2120 Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары
2130 Ұзақ мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына 

арналған резерв
2200 Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
2210 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің  ұзақ мерзімді 

дебиторлық берешегі
2220 Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
2230 Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер

2300 Негізгі құралдар
2310 Жер
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шот қосалқы 
шот

Шоттар атауы

1 2 3
2320 Ғимараттар 

2321 Тұрғын емес үй ғимараттары
2322 Тұрғын үй ғимараттары

2330 Құрылыстар
2340 Беріліс құрылғылары
2350 Көлік құралдары
2360 Машиналар мен жабдықтар
2370 Аспаптар, өндірістік жəне шаруашылық мүкəммалы
2380 Өзге негізгі құралдар

2381 Мəдени мұра активтері
2382 Кітапханалық қор
2383 Өзге негізгі құралдар

2390 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы мен 
құнсыздануы

2391 Негізгі құралдардың жинақталған амортизациясы
2392 Негізгі құралдардың құнсыздануына арналған резерв

2400 Аяқталмаған құрылыс жəне күрделі салымдар
2410 Аяқталмаған құрылыс жəне күрделі салымдар

2411 Аяқталмаған құрылыс
2412 Материалдық емес активтерге күрделі салымдар

2500 Инвестициялық жылжымайтын мүлік
2510 Инвестициялық жылжымайтын мүлік
2520 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің жинақталған амор-

тизациясы мен құнсыздануы
2521 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің  жинақталған 

амортизациясы
2522 Инвестициялық жылжымайтын мүліктің  құнсыздануына 

арналған резерв
2600 Биологиялық активтер
2610 Жануарлар
2620 Көпжылдық екпелер

2630 Биологиялық активтердің жинақталған амортизациясы мен 
құнсыздануы

2631 Биологиялық активтердің жинақталған амортизациясы
2632 Биологиялық активтердің құнсыздануына  арналған резерв
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шот қосалқы 
шот

Шоттар атауы

1 2 3
2700 Материалдық емес активтер

2710 Материалдық емес активтер
2711 Бағдарламалық қамтамасыз ету
2712 Авторлық құқық
2713 Лицензиялық келісімдер
2714 Патенттер
2715 Гудвилл
2716 Өзге материалдық емес активтер

2720 Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы 
мен құнсыздануы

2721 Материалдық емес активтердің жинақталған амортизациясы
2722 Материалдық емес активтердің құнсыздануына  арналған 

резерв
2800 Өзге ұзақ мерзімді активтер
2810 Өзге ұзақ мерзімді активтер

3-бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер
3000 Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері
3010 Қысқа мерзімді алынған қарыздар
3020 Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер
3100 Салық жəне өзге төлемдер бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3110 Бюджеттен төленетінтөлемдер бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3111 Жеке тұлғаларға трансферттер бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3112 Ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3113  Нысаналы даму трансферттері бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3114 Жеке тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3115 Заңды тұлғаларға субсидиялар бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
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шот қосалқы 
шот

Шоттар атауы

1 2 3
3120 Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3121 Жеке табыс салығы бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек
3122 Əлеуметтік салық бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек
3123 Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем бойынша қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек
3124 Бюджетке өзге салықтар жəне басқа да міндеттемелер бой-

ынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3130 Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3131 Активтерді сатудан түсетін кіріс бойынша бюджет 

алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3132 Тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді 

өткізуден түсетін кірістер бойынша бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3133 Өзге операциялар бойынша бюджет алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

3140 Басқа да міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

3141 Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3142 Жинақтау зейнетақы қорларына зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3143 Өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

3200 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3210 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3220 Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек
3221 Ішкі ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек
3222 Ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек
3230 Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек
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шот

Шоттар атауы

1 2 3
3240 Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3241 Еңбекақы төлеу бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3242 Атқару құжаттары бойынша қызметкерлерге қысқа мерзімді  
кредиторлық берешек

3243 Депоненттелген сома бойынша қызметкерлерге қысқа 
мерзімді  кредиторлық берешек

3244 Уақытша еңбекке жарамсыздығы жөнінде қызметкерлерге 
əлеуметтік жəрдемақы бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3245 Кəсіподақтық мүшелік жарна сомаларын қолма-қол емес 
аударымдар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3246 Пайдаланылмаған демалыс бойынша қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

3247 Банктерге салымдар бойынша шоттарға аударылған қолма-
қол ақшасыз аударымдар бойынша қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

3248 Қызметкерлерге өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3250 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар
3260 Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
3270 Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3271 Ақшаны уақытша орналастыру бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек  

3272 Ақша айналымынан қолма-қол тиындардың алынуына бай-
ланысты  есеп айырысулар

3273 Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер
3300 Қысқа мерзімді бағалау жəне кепілдік міндеттемелері
3310 Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері
3320 Қысқа мерзімді кепілдік міндеттемелері
3400 Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер
3410 Алынған қысқа мерзімді аванстар
3420 Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері

4-бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
4000 Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
4010 Ұзақ мерзімді алынған қарыздар
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4020 Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
4100 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
4110 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге ұзақ мерзімді 

кредиторлық берешек
4120 Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
4130  Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
4200 Ұзақ мерзімді бағалау жəне кепілдік міндеттемелері
4210 Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері
4220 Ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелері
4300 Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер
4310 Алдағы кезеңдердің кірістері
4320 Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелері

5-бөлім. «Таза активтер/капитал»
5000 Қаржыландыру
5010 Күрделі салымдарды қаржыландыру

5011 Күрделі салымдарды бюджет есебінен қаржыландыру
 5012 Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты 

гранттар есебінен қаржыландыру
5100 Резервтер
5110 Резервтер

5111 Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв
5112 Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған 

резерв
5113 Қаржылық инвестицияларын қайта бағалауға арналған 

резерв
5114 Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта 

есептеуге арналған резерв
5115 Өзге резервтер

5200 Қаржылық нəтиже
5210 Есепті жылдың қаржылық нəтижесі
5220 Өткен жылдардың қаржылық нəтижесі

6-бөлім.  Кірістер
6000 Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер
6010 Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер



490

шот қосалқы 
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6020 Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер
6030 Трансферттер бойынша кірістер
6040 Субсидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін 

кірістер
6050 Демеушілік жəне қайырымдылық көмектен алынатын 

кірістер
6060 Гранттар бойынша кірістер
6070 Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен 

кірістер
6080 Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер
6090 Қаржыландыруды бюджетке қайтару
6100 Айырбас операциялардан алынатын кірістер
6110 Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 

өткізуден алынатын кірістер
6200 Активтерді басқарудан алынатын кірістер
6210 Сыйақылар бойынша кірістер
6220 Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер
6300 Өзге кірістер
6310 Əділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер
6320 Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер
6330 Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер
6340 Бағамдық айырмадан түсетін кірістер
6350 Шеккен зиянды өтеуден алынатын кіріс
6360 Өзге кірістер

7-бөлім. Шығыстар
7000-
7100

Операциялық шығыстар

7010 Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар
7020 Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар
7030 Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған 

шығыстар
7040 Əлеуметтік салыққа арналған шығыстар
7050 Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар
7060 Қорлар бойынша шығыстар
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7070 Іссапарларға арналған шығыстар
7080 Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша 

шығыстар

7090 Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар
7110 Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша 

шығыстар
7120 Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар
7130 Жал бойынша шығыстар
7140 Өзге операциялық шығыстар
7200 Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар
7210 Трансферттер бойынша шығыстар
7220 Зейнетақы мен жəрдемақы төлеу бойынша шығыстар
7230 Субсидиялар бойынша шығыстар
7240 Субвенциялар төлеу бойынша шығыстар
7300 Активтерді басқару бойынша шығыстар
7310 Сыйақылар бойынша шығыстар
7320 Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар
7400 Өзге шығыстар
7410 Əділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар
7420 Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі 

шығыстар
7430 Бағамдық айырма бойынша шығыстар
7440 Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар
7450 Резервтерді құру бойынша шығыстар
7460 Өзге шығыстар

8-бөлім. Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар
8010 Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар

8011 Материалдар
8012 Еңбекақы
8013 Еңбекақыдан аударымдар
8014 Үстеме шығыстар

9-бөлім. Баланстан тыс шоттар
01 Жалға алынған активтер
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02 Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе 

орталықтандырылған  жабдықтау бойынша төленген қорлар
03 Қатаң есептегі бланктер
04 Төлеуге қабілетсіз дебиторлардың  есептен шығарылған 

берешегі
05 Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшін оқушылар 

мен студенттердің берешегі
06 Ауыспалы спорт жүлделері мен кубоктары
07 Жолдамалар
08 Əскери техниканың оқулық қуралдары
09 Мəдени мұра активтері
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2-ҚОСЫМША 

Негізгі бухгалтерлік операциялар бойынша 
шоттар корреспонденциясы

 
№ 
р/с

Операциялардың 
мазмұны Дебет Кредит

1-бөлім. Қысқа мерзімді активтер бойынша шоттар корреспонденциясы

1.1. Ақша қаражаты жəне олардың баламалары
1 Бюджеттік шотқа 

мемлекеттік мекеменің 
шығындарын өтеуге жəне 
басқа да іс-шараларды 
қаржыландырудың түсуі 
(күрделі салымдарға 
арналған қаржыландырудан 
басқа)

1081 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1083 Басқа да 
бюджеттердің есебінен 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар 
1086 Республикалық 
бюджетке тауарлардың 
(жұмыстардың, 
қызметтердің) құны 
түрінде түсетін 
түсімдерге жəне 
олардың жұмсалуына 
байланысты 
операциялар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар 

6010 Ағымдағы қызметті 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер
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1

1095 Жергілікті 
бюджетке тауарлардың 
(жұмыстардың, 
қызметтердің) құны 
түрінде түсетін 
түсімдерге жəне 
олардың жұмсалуына 
байланысты 
операциялар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

2

Мемлекеттік мекеменің 
арнайы шотына сыртқы 
қарыз қаражаты есебінен  
қаржыландырудың түсуi

1062 Сыртқы қарыздар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

6070 Сыртқы қарыздар 
 есебінен 
қаржыландырудан 
түсетін кірістер

3

Бюджеттік шоттарға  
мемлекеттік мекеменің  
күрделі салымдарына 
қаржыландырулардың түсуi

1082  Күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1092  Күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру 

1.1.2. Трансферттер бойынша операциялар

4

Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің бюджеттен 
трансферттер бойынша 
міндеттемелерді 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындауларды 
алуы

1084 Трансферттер 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1093  Трансферттер 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

6030 Трансферттер 
бойынша кірістер
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Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің  бюджетті 
атқару жөніндегі төмен 
тұрған  уəкілетті органға 
трансферттерін аударуы

1212 Ағымдағы 
нысаналы трансферттер 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
1213 Нысаналы даму 
трансферттері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

1084  Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1093 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің бюджетті 
атқару жөніндегі  төмен 
тұрған  уəкілетті органның 
есебінің негізінде    
трансферттер бойынша 
шығыстарды есепке алуы

7210 Трансферттер 
бойынша шығыстар

1212 Ағымдағы 
нысаналы трансферттер 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
1213 Нысаналы даму 
трансферттері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

5

Бюджетті атқару жөніндегі  
төмен тұрған  уəкілетті 
органнан пайдаланылмаған 
трансферттер сомасының 
түсуі 

1084  Трансферттер 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1093 Трансферттер 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

1212 Ағымдағы 
нысаналы трансферттер 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
1213 Нысаналы даму 
трансферттері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6

Бюджетке трансферттердің 
пайдаланылмаған 
сомаларының қайтарылуы

6090 Қаржыландыруды 
бюджетке қайтару

1084 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1093 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
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7

Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойынша 
міндеттемелерді 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындауларды 
бюджеттен алу 

1084 Трансферттер бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1093 Трансферттер бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

6030 Трансферттер бо-
йынша кірістер

Жеке тұлғаларға 
трансферттер аудару

3111 Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1084 Трансферттер бой-
ынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1093 Трансферттер бой-
ынша міндеттемелерді 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойынша 
есептеу

7210 Трансферттер 
бойынша шығыстар

3111 Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1.1.3. Субсидиялар бойынша операциялар

 8

Жеке тұлғаларға 
субсидиялар аудару 

3114 Жеке тұлғаларға 
субсидиялар бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек 

1085 Субсидиялар бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1094 Субсидиялар бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

Жеке тұлғаларға 
субсидиялар аудару 

7230 субсидиялар бо-
йынша шығыстар 

3114 Жеке тұлғаларға 
субсидиялар бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек 

9

Заңды тұлғаларға 
субсидиялар аудару

3115 Заңды тұлғаларға 
субсидиялар бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1085 Субсидиялар бо-
йынша міндеттемелерді 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
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1094 Субсидиялар бо-
йынша міндеттемелерді 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

Заңды тұлғаларға 
субсидиялар есептеу 

7230 Субсидиялар бо-
йынша шығыстар

3115 Заңды тұлғаларға 
субсидиялар бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек 

1.1.4. Зейнетақы мен жəрдемақы бойынша операциялар

10

Халықты əлеуметтік қорғау 
саласында реттеуді жүзеге 
асыратын мемлекеттік 
органның зейнетақы 
мен жəрдемақы  төлеуге 
қаржыландыруды алуы 

1081 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

6010  Ағымдағы 
қызметті 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

Зейнетақы мен жəрдемақы  
өтеуге арналған 
қаржылардың ЗТМО-ға  
аударылуы

1216 Зейнетақылар мен 
жəрдемақылар төлеуге 
трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

ЗТМО есебінің негізінде  
зейнетақы мен жəрдемақы 
төлеу бойынша 
шығыстарды есепке алу

7220  Зейнетақы мен 
жəрдемақы төлеу 
бойынша шығыстар

1216  Зейнетақылар мен 
жəрдемақылар төлеуге 
трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

1.1.5. Оқу орындарында стипендия төлеу бойынша операциялар (мемлекеттік 
мекеме)

11

Шəкіртақы 
төлеуге арналған 
қаржыландырулардың түсуі 

1081 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

6010 Ағымдағы 
қызметті 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

Шəкіртақы  төлеу бойынша 
шығыстарды есепке алу

7020 Стипендиялар 
төлеу бойынша 
шығыстар

3230 Стипендианттарға 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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Шəкіртақы  төлеу 3230 Стипендианттарға 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1.1.6  Жеткізушілер мен мердігерлердің  шоттарын өтеу

12

Материалдық 
құндылықтар, жабдықтар, 
құрылыс материалдар 
жəне көрсеткен қызметтері 
үшін жеткізушілер мен 
мердігерлердің  шоттарын 
өтеу

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1082 Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1092  Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1041 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмекҚБШ
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
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13

Атқарылған күрделі 
құрылыс жұмыстары үшін   
мердігерлердің шоттарын 
өтеу

3210 Жеткізушілерге 
жəне  мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1082  Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар 
1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

14

Материалдық 
құндылықтар, жабдықтар, 
құрылыс материалдар жəне 
көрсеткен қызметтері үшін 
жеткізушілерге алдын  ала 
ақша аудару

1410 Берілген қысқа 
мерзімді аванстар

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1041 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмекҚБШ
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

15

Күрделі құрылыс 
жұмыстары үшін   
мердігерлерге алдын  ала 
ақша аудару

1410 Берілген қысқа 
мерзімді аванстар

1082  Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1092 Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
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1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1.1.7. Бюджеттік қаржыландырулар есебінен еңбекақы төлеу

16

Еңбекақы  төлеу 3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары  
1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1.1.8.Жыл аяғында пайдаланылмаған бюджеттік қаржыландыруларды қайтару

17

Жыл аяғында 
міндеттемелерді 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындауларды 
жабу

6090 Қаржыландыруды 
бюджетке қайтару

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына бойын-
ша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1083 Басқа 
бюджеттердің есебінен 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
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1084 Трансферттер бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1093 Трансферттер бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1085 Субсидиялар бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1094 Субсидиялар бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

18

Жыл аяғында күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелерді 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындауларды 
жабу

5010 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландыру

1082 Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар  
 1092 Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар  

1.1.9.Кассаға сатудан жəне арнайы төлемдерден ақшаның түсуі

19

Арнайы төлемдер бойынша 
ақылы қызмет көрсетуден 
алынатын кірістерді есепке 
алу 

1232 Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

20

Ақылы қызметтер ҚБШ 
бұйымдар мен өнімдерді 
сатудан сомалардың түсуі

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1232  Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
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21

Өндірістік (оқу) 
шеберханаларының 
өнімдерді сатудан, 
көрсеткен қызметтерінен 
алынатын кірістерді есепке 
алуы 

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

6110  Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

22

Ақылы қызметтер ҚБШ 
бұйымдар мен өнімдерді, 
қызметтерді сатудан 
сомалардың түсуі

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

23

Бюджетке тиесілі өндірістік 
(оқу) шеберханаларының 
өнімдерді сатудан, 
көрсеткен қызметтерінен 
алынатын жоспардан тыс 
түсімдерін  есепке алу 

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3132 Тауарларды, 
жұмыстарды жəне 
көрсетілген қызметтерді 
өткізуден түсетін 
кірістер бойынша 
бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

24

Тауарларды (жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер) 
өткізуден түскен ақша 
есебінен еңбекақы төлеу   

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

25

Өндірістік (оқу) 
шеберханаларының 
өнімдерді сатудан, 
көрсеткен қызметтерінен 
алған жоспардан тыс 
түсімдерін  бюджетке 
аудару

3132  Тауарларды, 
жұмыстарды 
жəне көрсетілген 
қызметтерді өткізуден 
түсетін кірістер 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1.1.10. Есеп беру сомасын беру жəне қайтару

26

Банкте қолма-қол ақша алу 
үшін қаражат аудару

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 



503

№ 
р/с

Операциялардың 
мазмұны

Дебет Кредит

1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
1050 Шетелдік 
валютадағы шот

27
Кассаға банктен қолма-қол 
қаржыны чек арқылы алу 

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1280  Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

28

Мемлекеттік мекеменің 
кассасынан есеп беру 
сомасын беру

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

29

Есеп беретін тұлғаның 
ағымдағы шоттан 
корпоративтік пластикалық 
карточка арқылы ақша 
алуы 

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

1020 Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы 
шоты

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

30

Шығындалған есеп 
берiлетiн сомалар туралы 
аванстық есептеменi 
ұсыну(қорларды сатып алу)

1310 Материалдар
1340 Тауарлар

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

31

Шығындалған есеп 
берiлетiн сомалар туралы 
аванстық есептеменi ұсыну

7070 Іссапарларға 
арналған шығыстар 
7140 Өзге операциялық 
шығыстар

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі
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32

Аванстан қалған қалдықты 
бюджеттiк ұйымның 
кассасына немесе тiкелей 
банкке есеп беретін 
тұлғаның қайтаруы

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты 
1050 Шетелдік 
валютадағы шот
1081 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

33

Кассада анықталған 
ақша қаражатының 
жетіспеушілігін есептен 
шығару 

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

Жетіспеушілікті кінəлі 
тұлғаның есебінен өндіруді 
есепке алу 

1262  Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі 

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

34

Кiнəлi тұлғалардың есебiне 
жатқызылған кем шыққан 
жəне жоғалған материалдар 
мен тамақ өнiмдерiн 
есептен шығару

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі
1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

6360  Өзге кірістер
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Кінəлі тұлғаның есебінен 
өндірілетін  бюджетке 
тиесілі  жетіспеушілік 
сомасына бір уақытта 
екінші жазу беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

35

Жетіспеушілігі  анықталған 
материалдар мен өзге 
қорлардың  есептен 
шығарылуы 

7460 Өзге шығыстар 1310 Материалдар
1320 Аяқталмаған 
өндіріс
1330 Дайын өнім
1340 Тауарлар
1350 Жолдағы қорлар

36

Кінəлі тұлғадан  
жетіспеушілік 
сомасының түсуі жəне 
бюджет алдындағы 
міндеттемелердің өтелуі

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі
1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1.1.11. Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шотына ақша қаражаттарының 
түсуі 

37

Мемлекеттік мекеменің 
ағымдағы шотының 
толтырылуы

1020 Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы 
шоты

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042  Ақылы қызметтер 
ҚБШ
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38

Шетелдегі мекемелерге 
қаржыландырудың түсуі

1030 Есеп айырысу 
шоты

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

39

Шетелдік мекемелердің 
есеп айырысу шотына 
жолда келе жатқан соманың 
түсуі 

1030 Есеп айырысу 
шоты

1073 Жолдағы ақша 
қаражаты

1.1.12.  Мемлекеттік мекеменің шетелдік валютадағы ақша қаражаты 
шотына ақша қаражаттарының түсуі 

40

Шетелдік  валюта 
сатып алу үшін ақша 
қаражаттарын аудару 

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091  Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1040 Түсімдер мен есеп 
айырысуларды есепке 
алу үшін ҚБШ
1030 Есептік шот
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41

Валютаны бюджет 
қаражаты жəне ҚБШ ақылы 
қызметтер, қайырымдылық, 
демеушілік көмек, жеке 
немесе заңды тұлғалардың 
ақшасын уақытша 
орналастыру есебінен 
сатып алу

1050 Шетел 
валютасындағы шот
1030 Есептік шот

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

1.1.13.  Ақша шотынан сомаларды аудару (төлеу)

42

Салықтар мен бюджетке 
тиесілі өзге міндетті 
төлемдерді бюджетке өтеу 

3120 Бюджетке 
төленетін төлемдер 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
 1091  Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

43

Кредитке, банкке 
жұмысшылармен 
қызметкерлердiң 
салымдарына, мүшелiк 
кəсiподақ жарналарының 
кəсiподақ ұйымдарына 
жəне т.б. сатылған тауарлар 
үшiн бюджеттiк шоттардан 
сомаларды аудару

3247 Банктерге 
салымдар бойынша 
шоттарға аударылған 
қолма-қол ақшасыз 
аударымдар бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3245 Кəсіподақтық 
мүшелік жарна 
сомаларын қолма-
қол емес аударымдар 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
 1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
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44

Жинақтау зейнетақы 
қорына зейнетақы 
жарналарын аудару 

3142  Жинақтау 
зейнетақы қорларына 
зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
 1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042  Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1.1.14. Түсімдер мен есеп айырысуларды есепке алу үшін ҚБШ шоттарына ақша 
қаражаттарының түсуі 

45

Демеушілік жəне 
қайырымдылық 
көмекқаражаттарының 
түсуi

1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ 

6050 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер

46

Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
қаражаттарының жұмсалуы

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлықб ерешек

1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ

47

Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
қаражаттарының есебінен 
банктен қолма-қол 
ақша алу үшін ақша 
қаражаттарын аудару 

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ 

48

Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмекке 
арналған банкте ҚБШ-дан 
қолма-қол ақша алу үшін 
қаражаттараудару

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

1.1.15.  Арнайы шотқа ақша қаражаттарының түсуі 

49

Гранттардың түсуі 1061 Гранттар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

6060 Гранттар бойынша 
кірістер
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50

Сыртқы қарыздар бойынша 
бюджеттік инвестициялық 
жобаның арнайы шотына 
қаражаттың түсуі

1062 Сыртқы қарыздар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

6070 Сыртқы 
қарыздар есебінен 
қаржыландырудан 
түсетін кірістер

1.1.16. Өзге ақшалай операциялар 

51

Жеткізушілермен есеп 
айырысу үшiн аккредитив 
ашу

1071 Аккредитивтер 1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1082  Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1092 Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

52

Аккредитив ашылған  
жеткізушілерден
материалдық 
құндылықтардың түсуi

1310 Материалдар 3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек  

53

Аккредитив есебінен  
жеткізушілер мен 
мердігерлерге ақша аудару

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1071 Аккредитивтер
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54

Аккредитивтердiң 
пайдаланылмаған 
қалдықтарын қайтару

1081 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091  Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1082  Күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1092 Күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

1071 Аккредитивтер

55

Бензинге, тамақтануға, 
почта маркаларына жəне 
т.б. талондар алу

1072 Ақша құжаттары 1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
 1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
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56

Бензинге, азық-түлікке та-
лондар, почта маркаларын, 
демалыс үйлеріне, сана-
торийлерге жолдамалар 
сатып алу жəне т.б.

3210 Жеткізушілер мен 
мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1072 Ақша құжаттары 3210 Жеткізушілер мен 
мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек 

57

Бензинге арналған 
талондардан басқа 
талондардың мақсатқа сай 
пайдаланылуын есепке алу

7140 Өзге операциялық 
шығыстар

1072 Ақша құжаттары

1.2. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары
1.2.1. Қысқа мерзімді ұсынылған қарыздар

58

Берілген кредит сомасына 
берешекті көрсету

1110 Қысқа мерзімді 
берілген қарыздар

1080 Республикалық 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік 
мекемелердің 
міндеттемелері бойын-
ша жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
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1090 Жергілікті 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік 
мекемелердің 
міндеттемелері бойын-
ша жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

59

Бір мезгілде бюджетпен 
есеп айырысу бойынша 
есептелген берешек 
сомасына

7120 Бюджетпен есеп 
айырысу бойынша 
шығыстар

3133 Өзге операция-
лар бойынша бюджет 
алдында қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

60

Берілген қарыздар 
бойынша сыйақылар 
есептеу

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

6210 Сыйақылар 
бойынша кірістер

Бюджетке тиесілі 
сыйақылар сомасына бір 
уақытта екінші жазу беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

61

Бюджетке сыйақылар 
бойынша кірістердің түсуі

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

62

Бюджет алдындағы 
берешекті өтеуге ішкі 
кредит беру бойынша 
бөлінген қаражатты 
қайтару 

3133 Өзге операция-
лар бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек 

1110 Берілген қысқа 
мерзімді қарыздар

1.2.2. Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары

63

Қысқа мерзімді қаржы 
инвестицияларын сатып 
алу

1120 Қысқа мерзімді 
қаржы инвестициялары

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
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1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1020 Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы 
шоты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
1050 Шетелдік 
валютадағы шот

64

Қаржылық салымдар 
бойынша кірістерді есепке 
алу

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

6210 Сыйақылар 
бойынша кірістер

Бюджетке тиесілі кірістер 
сомасына бір уақытта 
екінші жазу беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

65

Бюджетке қаржылық 
салымдар бойынша 
сыйақылардың түсуі 

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

66

Қаржылық 
инвестицияларды сату 

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

6360 Өзге кірістер

Бюджетке 
тиесілі  қаржылық 
инвестицияларды сатудан 
түсетін кірістер сомасына 
бір уақытта екінші жазу 
беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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67

Қысқа мерзімді  қаржылық 
инвестицияларды 
(облигация мен басқа 
бағалы қағаздар) сатудан 
ақшаның түсуі жəне 
бюджет алдындағы 
міндеттемелердің өтелуі

1020 Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы 
шоты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
1050 Шетелдік 
валютадағы шот

1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1020 Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы 
шоты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
1050 Шетелдік 
валютадағы шот

68

Қысқа мерзімді  қаржылық 
инвестицияларды 
сатуға қатысты 
бюджет алдындағы 
міндеттемелердің өтелуі

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

69

Сатылған облигация мен 
басқа бағалы қағаздардың 
есептен шығарылуы 

7460 Өзге шығыстар 1120 Қысқа мерзімді 
қаржы инвестициялары

70

Облигация мен басқа 
бағалы қағаздардың өтелуі 
(қайтып сатып алынуы)

3020  Өзге қысқа 
мерзімді қаржылық 
міндеттемелер

1020 Мемлекеттік 
мекеменің ағымдағы 
шоты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
1050 Шетелдік 
валютадағы шот

71

Қаржылық 
инвестициялардың əділ 
құнының өзгеруі

7410 Əділ құнының 
өзгеруі бойынша 
шығыстар

1120 Қысқа мерзімді 
қаржы инвестициялары

1120 Қысқа мерзімді 
қаржы инвестициялары

6310 Əділ құнның 
өзгеруінен түсетін 
кірістер
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72

Қаржылық 
инвестициялардың 
құнсыздануы

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

1130 Қысқа 
мерзімді қаржы 
инвестицияларының 
құнсыздануына 
арналған резерв

1.3. Қысқа мерзімді дебиторлық берешектер 
1.3.1.  Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

73

Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің  бюджетті 
атқару жөніндегі төмен 
тұрған  уəкілетті органға   
нысаналы ағымдағы 
жəне нысаналы даму 
трансферттерін аударуы

1212 Ағымдағы 
нысаналы трансферттер 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
1213 Нысаналыдаму 
трансферттері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

1084 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1093 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

74

Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің бюджетті 
атқару жөніндегі төмен 
тұрған  уəкілетті органның 
есебінің негізінде 
трансферттер бойынша 
шығыстарды есепке алуы

7210 Трансферттер 
бойынша шығыстар

1212 Ағымдағы 
нысаналы трансферттер 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
1213 Нысаналы даму 
трансферттері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

75

Төмен тұрған бюджеттен 
трансферттердің 
пайдаланылмаған 
сомаларының  түсуі 

1084 Трансферттер 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1093 Трансферттер 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

1212 Ағымдағы 
нысаналы трансферттер 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
1213 Нысаналы даму 
трансферттері бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
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76

Бюджетке трансферттердің 
пайдаланылмаған 
сомаларының қайтарылуы

6090 Қаржыландыруды 
бюджетке қайтару

1084  Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1093 Трансферттер 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

77

Зейнетақы мен жəрдемақы  
өтеуге арналған 
қаржылардың ЗТМО-ға 
аударылуы

1216 Зейнетақылар мен 
жəрдемақылар төлеуге 
трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

78

ЗТМО  есебінің 
негізінде зейнетақы мен 
жəрдемақы төлеу бойынша 
шығыстарды есепке алу

7220 Зейнетақы мен 
жəрдемақы төлеу 
бойынша шығыстар

1216 Зейнетақылар мен 
жəрдемақылар төлеуге 
трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

1.3.2. Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

79

Бюджетпен есеп айырысу 
бойынша қысқамерзімді 
кредиторлық берешектің 
дебеттік сальдосының 
аудару (салықтардың алдын 
ала төленгендері)

1220 Бюджетпен есеп 
айырысу бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

3120 Бюджетке 
төленетін төлемдер 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

80

Алдын ала  төленген 
сомалар есебінен  
салықтардың өтелуі

3120  Бюджетке 
төленетін төлемдер 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1220 Бюджетпен есеп 
айырысу бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
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1.3.3. Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі

81

Тауарларды (жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді) 
өткізуден алынатын 
кірістерді есепке алу 

1231 Сатып 
алушылармен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

82

Бюджетке тиесілі ақылы 
қызметтен алынған 
жоспардан тыс түсімдерді  
есепке алу 

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3132 Тауарларды, 
жұмыстарды жəне 
көрсетілген қызметтерді 
өткізуден түсетін 
кірістер бойынша 
бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

83

Келісімшарт бойынша 
атқарылған жұмыстар 
мен қызметтер үшін 
қаражаттардың түсуі

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

84

Мектеп-интернаттарда,  
мектептің  
интернаттарында 
балалардың тұру ақыларын 
есепке алу 

1232 Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

85

Балаларды асырауға 
арналған төлемдердiң түсуі

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1232  Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

86

Мектепке дейiнгi 
балалармекемелерiнде 
балаларды асырауға 
арналған төлемдердi 
қайтару жəне ата-аналар 
алдындағы берешекті өтеу

1232  Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

Қайтарылған сомаға ақылы 
қызмет кірістерін азайтуға 
бір уақытта екінші жазу 
беріледі

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

1232  Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
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87

Тауарларды өткізуден, 
жұмыстарды, қызметтерді 
көрсетуден, демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмектен түскен кірістерді 
есепке алу 

1232  Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер
6050 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер

Жұмыс iстейтiн орны 
бойынша қызметкерлердi 
тамақтандыруға арналған 
төлемнiң мемлекеттік 
мекеменің кассасына түсуi

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1232 Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

88

Тауарларды өткізуден, 
жұмыстарды, 
қызметтердікөрсетуден, 
демеушілік жəне 
қайырымдылық көмектен 
түскен кірістерді есепке 
алу

1232  Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер
6050 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер

Кадрлар даярлауға жəне 
бiлiмiн жетiлдiруге 
мектептердi оқу 
орындарының ақылы 
қызметтер жөніндегі 
ҚБШ, демеушілік жəне 
қайырымдылық көмекке 
арналған шотқа түсуi

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ

1232 Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

1.3.4. Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек
1.3.5. Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

89

Сыйақылар есептеу 
(берілген қарыздар, 
жалға берілген активтер 
бойынша)

1250  Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

6210 Сыйақылар 
бойынша кірістер
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Бюджетке тиесілі 
сыйақылар бойынша 
кірістер сомасына бір 
уақытта екінші жазу беру

7210 Трансферттер  
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

90

Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің дивидендтерді 
есепке алуы

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

6220 Активтерді 
басқарудан алынатын 
өзге де кірістер

Бюджетке тиесілі 
сыйақылар бойынша 
кірістер сомасына бір 
уақытта екінші жазу беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1.3.6. Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

91

Мемлекеттік мекеменің 
кассасынан есеп беру 
сомасын берілуі

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

92

Шығындалған есеп 
берiлетiн сомалар туралы 
аванстық есептеменi ұсыну 
(қорларды сатып алу)

1310 Материалдар
1340 Тауарлар

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

93

Жетіспеушілікті кінəлі 
тұлғаның есебінен өндіруді 
есепке алу 

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі 

6360 Өзге кірістер

Кінəлі тұлғаның есебінен 
өндірілетін  бюджетке 
тиесілі  жетіспеушілік 
сомасына бір уақытта 
екінші жазу беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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94

Кінəлі тұлғадан  
жетіспеушілік 
сомасының түсуі жəне 
бюджет алдындағы 
міндеттемелердің өтелуі

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

95

Бюджет алдындағы 
міндеттемелердің кінəлі 
тұлғадан жетіспеушілік 
сомасының өндіріп алу 
есебінен өтелуі

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

1.3.7. Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

96

Жалға беруден түсетін
кірістерді есепке алу

1270 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6220 Активтерді 
басқарудан алынатын 
өзге де кірістер

Бюджетке тиесілі кірістер 
сомасына бір уақытта 
екінші жазу беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1.3.8. Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер

97

Банктен қолма-қол ақша 
алу үшін қаражат аудару

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспарына бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
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1041 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмекҚБШ
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

98

Банктен кассаға чек 
арқылы  қолма-қол ақшаны 
алу

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1280  Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

1.3.9.Қысқа мерзімді күмəнді дебиторлық берешектер бойынша резерв

99
Күмəнді дебиторлық 
берешектер бойынша 
резервесептеу 

7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

1290 Күмəнді 
дебиторлық берешектер 
бойынша резерв

100

Күмəнді дебиторлық 
берешектердің заңнамаға 
сəйкес есептен шығарылуы 

1290 Күмəнді 
дебиторлық берешектер 
бойынша резерв

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  

1.4.  Қорлар

1.4.1.  Қорларды сатып алу операциялары

101

Қорлардың 
жеткізушілерден түсуі

1310 Материалдар 
1340 Тауарлар

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

101. 
1

Бензинге жəне ЖЖМ 
талондар сатып алу

3210 Жеткізушілер мен 
мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
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1072 Ақша құжаттары 3210 Жеткізушілер мен 
мердігерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек 

1315 Отын, ЖЖМ 1072 Ақша құжаттары

102
Басқа мемлекеттік 
мекемелерден қорлар алу

1310 Материалдар 6330 Өтеусіз түрде 
алынған активтерден 
алынатын кірістер

103

Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ретінде қорларды қабылдау

1310 Материалдар 6050 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер 

104

Өндiрiстен қоймаға 
берiлген дайын 
бұйымдарды жəне 
өнiмдердi есепке алу 

1330 Дайын өнім 8010 Өндіріске жəне 
басқа мақсаттарға 
арналған шығындар

105

Жеткізушілерден 
құрылысқа арналған 
құрылыс материалдарының 
түсуі

1311 Құрылыс 
материалдары

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

106
Түгендеу кезінде артық 
шыққан құрылыс 
материалдарын есепке алу 

1311 Құрылыс 
материалдары

6360 Өзге кірістер

107

Тапсырыс берушіге 
тақырып аяқталған соң 
қайтарылмаған арнайы 
жабдықтарды пайдалануы 
мүмкiн баға бойынша 
материал ретінде есепке 
алу 

1310 Материалдар 6360 Өзге кірістер

108

Жоспарланған өзiндiк 
құн бойынша жас төлге 
қосылған салмақты жəне 
төлдi есепке алу

1319 Өзге материалдар 6360 Өзге кірістер

109

Малдарды сойған кезде 
жоспарланған баға   
бойынша мал өнiмдерiн  
есепке алу

1310 Материалдар 2610 Жануарлар
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110

Жеткізушілерден 
материалдар мен тамақ 
өнiмдерiнiң түсуi

1310 Материалдар
1314 Тамақ өнімдері

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

111
Дайындаудан жəне 
қайта өңдеуден түскен 
материалдарды  есепке  алу          

1310 Материалдар 8010 Өндіріске жəне 
басқа мақсаттарға 
арналған шығындар

1.4.2. Қорлардың есептен шығарылуы

112
Басқа мемлекеттік 
мекемелерге қорларды 
беру 

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1310 Материалдар 
1340 Тауарлар

112. 
1

Бензинге жəне ЖЖМ 
талондар бойынша 
жүргізілген шығыстар 

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1315 Отын, ЖЖМ

113

Қосалқы шаруашылықтың 
дайын бұйымдары мен 
өнiмдерiн сату

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

Сатылған дайын 
өнімдердің өзіндік құнын 
есептен шығаруға бір 
уақытта екінші жазу 
беріледі

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1330 Дайын өнім

114

Қосалқы шаруашылықтың 
дайын өнiмдерiн 
мемлекеттік мекемелердің 
мұқтаждары үшiн беру

1314 Тамақ өнімдері
1319 Өзге материалдар

1330 Дайын өнім

115

Қоймадан 
медикаменттерді, 
шаруашылық 
материалдары мен кеңсе 
жабдықтарын, арнайы 
киімдерді жəне жеке 
қолдануға арналған
заттарды  пайдалануға 
беру              

1313 Дəрі-дəрмектер 
жəне байлап-таңу 
құралдары
1316 Шаруашылық 
материалдары жəне 
кеңсе жарақтары
1317 Арнайы киімдер 
жəне басқа да жеке 
қолдану заттары

1313 Дəрі-дəрмектер 
жəне байлап-таңу 
құралдары
1316 Шаруашылық 
материалдары жəне 
кеңсе жарақтары
1317 Арнайы киімдер 
жəне өзге де жеке 
қолдану заттары
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116

Күрделi құрылыс үшiн 
мердiгерлiк ұйымдарға 
құрылысматериалдарын 
беру 

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1311 Құрылыс 
материалдары

117

Шаруашылық əдiспен 
орындалатын жаңа 
құрылыс объектiлерiне 
жұмсалғанқұрылыс 
материалдарын
есептен шығару

2411 Аяқталмаған 
құрылыс 

1311 Құрылыс 
материалдары

118

Жұмсалған ұзақ 
пайдаланылатын 
материалдарды есептен 
шығару

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар
2412 Материалдық 
емес активтерге күрделі 
салымдар

1312 Оқу, ғылыми 
зерттеулер жəне басқа 
мақсаттарға арналған 
материалдар

119

Мемлекеттік мекеменің 
есебiнен бордақыдағы 
өлген төлдер мен 
малдарды есептен шығару

7410 Əділ құнының 
өзгеруі бойынша 
шығыстар

1319 Өзге материалдар 
2610 Жануарлар

120
Материалдар мен тамақ 
өнімдерін қайта өңдеуге 
жіберу

8011 Материалдар 1310 Материалдар
1314 Тамақ өнімдері

121

Растайтын құжаттардың 
негiзiнде жұмсалған 
материалдар мен тамақ 
өнiмдерiн есептен шығару

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1310 Материалдар
1314 Тамақ өнімдері

1.4.3. Артық жəне пайдаланылмайтын материалдарды сату

122

Артық жəне 
пайдаланылмайтын 
материалдарды сату

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

Бюджетке тиесілі  
пайдаланылмайтын 
материалдарды сатудан 
түскен кірістер сомасына 
бір уақытта екінші жазу 
беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3132  Тауарларды, 
жұмыстарды жəне 
көрсетілетін қызметтерді 
өткізуден түсетін 
кірістер бойынша 
бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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123
Сатылған қорлардың 
есептен шығарылуы

7060  Қорлар бойынша 
шығыстар

1310 Материалдар
1330 Дайын өнім
1340 Тауарлар

124

Кассаға 
пайдаланылмайтын 
материалдарды сатудан 
ақшаның түсуі жəне 
бюджет алдындағы 
міндеттемелердің өтелуі

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

3132  Тауарларды, 
жұмыстарды 
жəне көрсетілетін 
қызметтерді өткізуден 
түсетін кірістер 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

125

Пайдаланылмайтын 
материалдарды 
сату есебінен 
бюджет алдындағы 
міндеттемелердің өтелуі

3132  Тауарларды, 
жұмыстарды 
жəне көрсетілетін 
қызметтерді өткізуден 
түсетін кірістер 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

1.4.4. Шығындалған материалдарды белгiленген норма шегiнде, сондай-ақ 
мемлекеттік мекеменің есебiнен қабылданған жетiспеушiлiктi жəне бұзылу 
салдарынан жоғалған заттарды есептен шығару

126

Шығындалған  
материалдарды белгiленген 
норма шегiнде, сондай-ақ 
мемлекеттік мекеменің 
есебiне жатқызылған 
жетiспеушiлiктi жəне 
бұзылу салдарынан 
жоғалған заттарды есептен 
шығару

7460 Өзге шығыстар 1310 Материалдар 
1320 Аяқталмаған 
өндіріс
1330 Дайын өнім
1340 Тауарлар
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Кiнəлi тұлғалардың есебiнен өндірілуге тиесілі кем шыққан жəне жоғалған ма-
териалдар мен тамақ өнiмдерiн есептен шығару

127

Жетіспеушілігі  анықталған 
материалдар мен өзге 
қорлардың  есептен 
шығарылуы 

7460 Өзге шығыстар 1310 Материалдар
1320 Аяқталмаған 
өндіріс
1330 Дайын өнім
1340 Тауарлар

128

Жетіспеушілікті кінəлі 
тұлғаның есебінен өндіруді 
есепке алу 

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі 
1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

6360 Өзге кірістер

Кінəлі тұлғаның есебінен 
өндірілетін  бюджетке 
тиесілі  жетіспеушілік 
сомасына бір уақытта 
екінші жазу беру

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

129

Кінəлі тұлғадан  
жетіспеушілік 
сомасының түсуі жəне 
бюджет алдындағы 
міндеттемелердің өтелуі

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі
1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

130

Бюджет алдындағы 
міндеттемелердің кінəлі 
тұлғадан жетіспеушілік 
сомасының өндіріп алу 
есебінен өтелуі

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі
1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер
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1.4.6. Қорлардың құнсыздануына резерв есептеу

131
Қорлардың құнсыздануы 
бойынша резерв есептеу 

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

1360 Қорлардың 
құнсыздануына резерв

132
Қорлардың құнсыздануы 
бойынша резервті қайта 
қалпына есептеу 

1360 Қорлардың 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

1.5.  Өзге қысқа мерзімді активтер

133

Материалдық 
құндылықтар, жабдықтар, 
құрылыс материалдар жəне 
көрсеткен қызметтері үшін 
жеткізушілерге алдын ала 
ақша аудару

1410 Берілген қысқа 
мерзімді аванстар

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

134

Алдағы кезеңдердің 
шығыстарын өтеу (жылдық 
басылымға жазылу ақысын 
төлеу)

1420 Алдағы 
кезеңдердің шығыстары

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

135

Алдағы кезеңдердің 
шығыстарын ағымдағы 
кезеңдің шығыстарына 
аудару  

7140 Өзге операциялық 
шығыстар

1420 Алдағы 
кезеңдердің шығыстары
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2-бөлім.  Ұзақ мерзімді активтердің корреспонденциялары

2.1. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары

2.1.1.  Ұзақ мерзімді ұсынылған қарыздар

136

Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің қарыздар беруі 

2110 Ұзақ мерзімді 
ұсынылған қарыздар

1000 Ақша қаражаты 
жəне олардың 
баламалары

137

Қарыздың незізгі 
сомасының қайтарылуы

1000 Ақша қаражаты 
жəне олардың 
баламалары

2110 Ұзақ мерзімді 
ұсынылған қарыздар

2.1.2. Ұзақ мерзімді қаржы инвестициялары

138

Бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің ұзақ мерзімді 
қаржы инвестицияларын 
сатып алуы

2120 Ұзақ мерзімді 
қаржы инвестициялары

1080  Республикалық 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері 
бойынша жеке 
қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары 
1090  Жергілікті 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері 
бойынша жеке 
қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
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139

Квазимемлекеттік 
сектордың субъектілерінің 
жарғылық қорын толтыру 

2120 Ұзақ мерзімді 
қаржы инвестициялары

1080  Республикалық 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері 
бойынша жеке 
қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары  
1090  Жергілікті 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері 
бойынша жеке 
қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

140

Ұзақмерзімді қаржы 
инвестицияларын сату 
жəне бюджетке тиесілі 
кірістерді міндеттеме 
ретінде есепке алу 

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі 

6320 Активтердің 
шығуынан алынатын 
кірістер

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3131 Активтерді 
сатудан түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

141
Сатылған ұзақмерзімді 
қаржы инвестицияларын 
есептен шығару 

7420 Активтерді 
қатардан шығару 
жөніндегі шығыстар

2120 Ұзақ мерзімді 
қаржы инвестициялары

142

Ұзақмерзімді қаржы 
инвестицияларын басқа 
бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісіне беру 

7420 Активтерді 
қатардан шығару 
жөніндегі шығыстар

2120 Ұзақ мерзімді 
қаржы инвестициялары
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143

Ұзақмерзімді қаржы 
инвестицияларын басқа 
бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінен алу

2120 Ұзақ мерзімді 
қаржы инвестициялары

6330 Өтеусіз түрде 
алынған активтерден 
алынатын кірістер

144

Бюджет алдындағы 
міндеттемелерді өтеу 

3131 Активтерді 
сатудан түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

2.1.3. Қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резерв

145

Ұзақмерзімді қаржы 
инвестицияларының 
құнсыздануы

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

2130 Ұзақ 
мерзімдіқаржы 
инвестицияларының 
құнсыздануына 
арналған резерв

2.2. Ұзақ мерзімді активтер (негізгі құралдар, аяқталмаған құрылыс жəне 
күрделі салымдар, инвестициялық жылжымайтын мүлік, биологиялық 

активтер, материалдық емес активтер)

2.2.1. Ұзақ мерзімді активтерді бюджеттік қаржыландыру есебінен сатып алу 
жəне қолданысқа қосу

146

Бюджеттен күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелерді 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындауларды 
алу

1082  Күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1092 Күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1081  Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру
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147

 1091 Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

148

Ұзақ мерзімді активтерді 
сатып алу

2310 – 2380 Негізгі 
құралдар
2410 Аяқталмаған 
құрылыс жəне күрделі 
салымдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

 

148. 
1

Күрделі салымдар 
мақсаттарына ағымдағы 
қызмет бойынша 
пайдаланылған 
қаржыландыру сомасына 
(негізгі қаражат жəне басқа 
ұзақ мерзімді активтер 
сатып алу)

6010 Ағымдағы 
қызметті 
қаржыландырудан алы-
натын кірістер

5011 Бюджет қаражаты 
есебінен күрделі салым-
дарды қаржыландыру

149

Жеткізушілермен 
мердігерлердің шоттарын 
өтеу

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1082 Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
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150

1092 Күрделі са-
лымдар бойынша 
міндеттемелерді 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

Алдынала аванс  төленген 
болса, соның есебінен 
міндеттемелердің өтелуі 

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек  

1410 Берілген қысқа 
мерзімді аванстар

151

Мердігерлерден атқарылған 
жөндеу жəне құрылыс 
жұмыстары туралы актіні 
қабылдау 

2411 Аяқталмаған 
құрылыс 

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек 

Алдын ала аванс  төленген 
болса, соның есебінен 
міндеттемелердің өтелуі

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек  

1410 Берілген қысқа 
мерзімді аванстар

152

Қайтадан тұрғызылған 
ғимараттарды, 
құрылыстарды жəне 
ауыспалы қондырғыларды 
немесе ғимараттар мен 
үй-жайларды қайта құру 
жөнiндегi жұмыстарды 
пайдалануға қабылдау

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік

2411 Аяқталмаған 
құрылыс

153

Бордақылау үшiн мал 
сатып алу

2610 Жануарлар 3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2.2.2. Өткен кезеңдерде бюджеттік қаржыландыру есебінен сатылып 
алынған ұзақ мерзімді активтерді бір бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне 
бағыныштағы мемлекеттік мекемеден алу

154

Ұзақ  мерзімді 
активтерді бір бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісіне 
бағыныштағы мемлекеттік 
мекемеден алу

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік  
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру
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155

Бір уақытта қабылданған  
ұзақ  мерзімді 
активтердің жинақталған 
амортизациясына екінші 
жазу беріледі 

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік  
2710 Материалдық емес 
активтер

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы 
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2.2.3. Басқа мемлекеттік мекемеден түскен өткен кезеңдерде ақылы 
қызметтер, демеушілік пен қайырымдылық көмек есебінен сатылып алынған 
ұзақ мерзімді активтерді есепке алу

156

Түскен ұзақ мерзімді 
активтердің баланстық 
құнын есепке алу

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

6330  Өтеусіз түрде 
алынған активтерден 
алынатын кірістер

Түскен ұзақ мерзімді 
активтердің жинақталған 
амортизациясын есепке алу

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2710 Материалдық емес 
активтер

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

157

Түгендеу кезiнде артық 
шыққан материалдар мен 
тамақ өнiмдерiн есепке  алу

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік, 
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

6360 Өзге кірістер
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158

Шаруашылық əдіспен 
активтерді жасау (жиһаздар 
жəне т.б.) 

2410 Аяқталмаған 
құрылыс жəне күрделі 
салымдар

1319 Өзге материалдар
3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

159

Шаруашылық əдіспен 
жасалған активтерді есепке 
алу (жиһаздар жəне т.б) 

2370 Аспаптар, 
өндірістік жəне 
шаруашылық құралдар

2411 Аяқталмаған 
құрылыс 

2.2.4. Демеушілік пен қайырымдылық көмек есебінен ұзақ мерзімді активтерді 
сатып алу

160

Демеушілерден ақша 
қаражатының түсуі

1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ

6050 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер

161

Жеткізушілерден ұзақ 
мерзімді активтердің түсуі

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

162

Демеушілік пен 
қайырымдылық көмек 
есебінен жеткізушілердің 
міндеттемелерін өтеу

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ

163

Атқарылған негізгі 
құралдардың күрделі 
жөндеу жұмыстарын 
демеушілік пен 
қайырымдылық көмек 
ретінде қабылдау 

2411 Аяқталмаған 
құрылыс

6050 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер
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Бір уақытта негізгі 
құралдардың құнын 
күрделі жөндеу сомасына 
көтеруге екінші жазу 
беріледі 

2310-2380 Негізгі 
құралдар

2411 Аяқталмаған 
құрылыс 

2.2.5. Ақылы қызметтер есебінен ұзақ мерзімді активтерді сатып алу

164

Тауарларды, жұмыстарды 
жəне қызметтерді өткізуден 
ақша қаражаттарының 
түсуі 

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

165

Жеткізушілерден ұзақ 
мерзімді активтердің түсуі 

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

166

Ақылы қызметтер 
есебінен жеткізушілердің 
міндеттемелерін өтеу

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

2.2.6. Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясын есептеу

2.2.6.1. Бюджеттік қаржыландыру есебінен сатып алынғанұзақ мерзімді 
активтердің амортизациясын есептеу

167

Ұзақ мерзімді активтердің 
амортизациясын есептеу

7110 Ұзақ мерзімді 
активтердің 
амортизациясы 
бойынша шығыстар

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы 
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы



536

№ 
р/с

Операциялардың 
мазмұны

Дебет Кредит

168

Бір уақытта екінші жазу 
күрделі салымдардың 
қаржыландыруын қолдану 
бойынша кірістерді есепке 
алу үшін беріледі 

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

2.2.6.2. Ақылы қызметтер, демеушілік пен қайырымдылық көмек есебінен сатып 
алынған ұзақ мерзімді активтердің амортизациясын есептеу

169

Ұзақ мерзімді активтердің 
амортизациясын есептеу

7110 Ұзақ мерзімді 
активтердің 
амортизациясы 
бойынша шығыстар

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы 
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2.2.7. Ұзақ  мерзімді активтердің ағымдағы жəне күрделі жөндеу шығыстарын 
есепке алу

 170

Мердігерлерден ұзақ  
мерзімді активтердің 
ағымдағы жөндеу 
жұмыстарын жүргізгендігі 
туралы актіні қабылдау 

7090 Ағымдағы 
жөндеуге арналған 
шығыстар 

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

Алдын ала аванс  төленген 
болса, соның есебінен 
міндеттемелердің өтелуіне 
екінші жазу беріледі

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1410 Берілген қысқа 
мерзімді аванстар 

171

Мердігерлерден ұзақ  
мерзімді активтердің 
күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізгендігі 
туралы актіні қабылдау

2411 Аяқталмаған 
құрылыс 

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

Алдын ала аванс  төленген 
болса, соның есебінен 
міндеттемелердің өтелуіне 
екінші жазу беріледі

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1410 Берілген қысқа 
мерзімді аванстар 



537

№ 
р/с

Операциялардың 
мазмұны

Дебет Кредит

2.2.8. Өткен кезеңдерде бюджеттік қаржыландыру есебінен сатылып алынған 
ұзақ мерзімді активтерді есептен шығару

172

Ағымдағы уақытта 
пайдаланылмайтын 
өткен кезеңдерде бюджет 
есебінен сатылып алынған 
ұзақ мерзімді активтердің 
артығын сату жəне 
бюджетке тиесілі сомаға 
міндеттемелерді есепке 
алуғе бiр уақытта екiншi 
жазба жүргiзiледi

1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  

6320 Ұзақ мерзімді 
активтердің шығуынан 
алынатын кірістер

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3131 Активтерді 
сатудан түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

173

Шығындалған ұзақ 
мерзімді активтердің 
баланстық құнын есептен 
шығару

7420 Ұзақ мерзімді 
активтерді қатардан 
шығару жөніндегі 
шығыстар

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер 
2410 Аяқталмаған 
құрылыс жəне күрделі 
салымдар

Шығындалған ұзақ 
мерзімді активтердің 
амортизациясын есептен 
шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2710 Материалдық емес 
активтер 
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Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға резерв 
жасалған болса, онда 
шығындалған ұзақ мерзімді 
активтерге  қатысты сомасы 
есептен шығарылады 

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

7440  Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

Шығындалған 
ұзақ мерзімді 
активтерге  қатысты 
күрделі салымдарды 
қаржыландырудың 
қалдығы есептен 
шығарылады 

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

174

Пайдаланылмайтын ұзақ 
мерзімді активтердің 
артығын сатудан ақшаның 
түсуі жəне соның есебінен 
бюджет алдындағы 
міндеттемелерді өтеу

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  

3131 Активтерді 
сатудан түсетін  кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

175

Бюджет алдындағы 
міндеттемелерді 
пайдаланылмайтын ұзақ 
мерзімді активтердің 
артығын сату есебінен өтеу

3131 Активтерді 
сатудан түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  
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2.2.9. Өткен кезеңдерде бюджеттік қаржыландыру есебінен сатылып алынған 
ұзақ мерзімді активтерді басқа мемлекеттік мекемеге беру (бір жүйенің ішінде)

176

Шығындалған 
ұзақ мерзімді 
активтерге  қатысты 
күрделі салымдарды 
қаржыландырудың 
қалдығы есептен 
шығарылады

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

177

Шығындалған ұзақ 
мерзімді активтердің 
баланстық құнын есептен 
шығару

7420 Ұзақ мерзімді 
активтерді қатардан 
шығару жөніндегі 
шығыстар

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600  Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер 
2410 Аяқталмаған 
құрылыс жəне күрделі 
салымдар

Шығындалған ұзақ 
мерзімді активтердің 
амортизациясын есептен 
шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2710 Материалдық емес 
активтер 

Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға резерв 
жасалған болса, онда 
шығындалған ұзақ мерзімді 
активтерге  қатысты сомасы 
есептен шығарылады 

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар
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2.2.10. Өткен кезеңдерде бюджеттік қаржыландыру есебінен сатылып алынған 
ұзақ мерзімді активтерді жарамсыздығы салдарынан есептен шығару

178

Шығындалған 
ұзақ мерзімді 
активтерге  қатысты 
күрделі салымдарды 
қаржыландырудың 
қалдығы есептен 
шығарылады

5010 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

Жарамсыздығы келген 
ұзақ мерзімді активтердің 
баланстық құнын есептен 
шығару  

7420 Ұзақ мерзімді 
активтерді қатардан 
шығару жөніндегі 
шығыстар

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер 
2410 Аяқталмаған 
құрылыс жəне күрделі 
салымдар

Жарамсыздығы келген 
ұзақ мерзімді активтердің 
амортизациясын есептен 
шығару  

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2710 Материалдық емес 
активтер

Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға резерв 
жасалған болса, онда 
шығындалған ұзақ мерзімді 
активтерге  қатысты сомасы 
есептен шығарылады 

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар
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2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

179

Тозығы жеткен ұзақ 
мерзімді активтерді 
есептен шығару  

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы 
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2710 Материалдық емес 
активтер 

180

Тозығы жеткен ұзақ 
мерзімді активтердің 
құнсыздану резервін 
есептен шығару  

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

2.2.11. Өткен кезеңдерде ақылы қызметтер, демеушілік пен қайырымдылық 
көмек есебінен сатылып алынған ұзақ мерзімді активтерді есептен шығару

181

Өткен кезеңдерде ақылы 
қызметтер, демеушілік 
пен қайырымдылық көмек 
есебінен сатылып алынған 
ұзақ мерзімді активтерді 
сатудан кірістерді есепке 
алу.
Бюджетке тиесілі ұзақ 
мерзімді активтерді сатудан 
кірістерді есепке алуға 
екінші жазу беріледі

1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  

6320 Ұзақ мерзімді 
активтердің шығуынан 
алынатын кірістер
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7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3131 Активтерді 
сатудан түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

182

Ұзақ мерзімді активтердің 
баланстық құнын есептен 
шығару 

7420 Ұзақ 
мерзімдіактивтерді 
қатардан шығару 
жөніндегі шығыстар

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық 
активтер 
2710 Материалдық емес 
активтер

Ұзақ мерзімді активтердің 
амортизациясын есептен 
шығару 

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2710 Материалдық емес 
активтер

Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға резерв 
жасалған болса, онда 
шығындалған ұзақ мерзімді 
активтерге  қатысты сомасы 
есептен шығарылады 

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

7420  Ұзақ мерзімді 
активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар
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183

Ақылы қызметтер 
ҚБШ ұзақ мерзімді 
активтерді сатудан сатып 
алушылардан ақша 
қаражатының түсуі

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  

Алынған кірістер бойынша 
бюджет алдындағы 
міндеттемелерді өтеу

3131 Активтерді 
сатудан түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

184

Ұзақ мерзімді активтерді 
сатудан алынған кірістер 
бойынша бюджет 
алдындағы міндеттемелерді 
өтеу

3131 Активтерді 
сатудан түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  

2.2.12. Ведомствоаралық есеп айырысулар бойынша өзге мемлекеттік меке-
мелерге беру уақытында өткен кезеңдерде ақылы қызмет, демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек есебінен сатып алынған ұзақ мерзімді активтерді есеп-
тен шығару

185

Қатардан шығарылған 
ұзақ мерзімді активтердің 
баланстық құнын есептен 
шығару 

7420 Активтерді 
қатардан шығару 
жөніндегі шығыстар

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

Қатардан шығарылған 
ұзақ мерзімді 
активтердің жинақталған 
амортизациясын есептен 
шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2710 Материалдық емес 
активтер



544

№ 
р/с

Операциялардың 
мазмұны

Дебет Кредит

Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға есептелген 
резерв болған жағдайда 
ұзақ мерзімді активтер 
қатардан шығарылған кезде 
жабылуы керек

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

2.2.13. Қолдануға келмейтін өткен кезеңдерде ақылы қызмет, демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек есебінен сатып алынған ұзақ мерзімді активтерді есеп-
тен шығару

186

Қолдануға келмейтін 
ұзақ мерзімді активтердің 
баланстық құнын есептен 
шығару

7420 Активтерді 
қатардан шығару 
жөніндегі шығыстар

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

Қолдануға келмейтін 
ұзақ мерзімді 
активтердің жинақталған 
амортизайиясын есептен 
шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2710 Материалдық емес 
активтер
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Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға есептелген 
резерв болған жағдайда 
ұзақ мерзімді активтер 
қатардан шығарылған кезде 
жабылуы керек

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

187

Толығымен тозуының 
салдарынан қолдануға 
келмейтін ұзақ мерзімді 
активтерді есептен шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600  Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға есептелген 
резерв болған жағдайда 
ұзақ мерзімді активтер 
қатардан шығарылған кезде 
жабылуы керек

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар
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2.2.14. Активтерді жəне арзан құнды жəне тез тозатын заттарды тара-
ту туралы алынған: сатуға жəне бюджеттің кірісіне есептеуге жататын 
мемлекеттік мекеменің шаруашылық мұқтаждықтар үшін қалдырылған 
материалдардың құнын кіріске алу

188

Қатардан шығарылған 
негізгі құралдар бойынша 
күрделі салымдарды 
қаржыландыру қалдығын 
есептен шығару

5010 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

Жойылған негізгі 
құралдардың баланстық 
құнын есептен шығару

7420 Активтерді 
қатардан шығару 
жөніндегі шығыстар

2320-2380 Негізгі 
құралдар

Жойылған негізгі құралдар 
бойынша жинақталған 
амортизацияны есептен 
шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар

Активтерді жою туралы 
алынған: сатуға жəне 
бюджеттің кірісіне 
есептеуге жататын 
материалдардың құнын 
кіріске алу

1319 Өзге материалдар 6360 Өзге кірістер

189

Материалдарды өткізуден 
алынатын кірісті тану

1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

Бюджет кірісіне 
жатқызылуға тиесілі сомаға 
бір уақытта екінші жазу 
беріледі 

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3132 Тауарларды 
(жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер) 
өткізуден түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

190 Өткізілген материалдарды 
есептен шығару

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1319 Өзге материалдар
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191

Ақша қаражаттарының 
түсуі жəне бюджет 
алдындағы берешекті өтеу

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  

3132 Тауарларды 
(жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер) 
өткізуден  түсетін  
кіріс бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

192

Материалдарды өткізуден 
алынған кірістер бойынша 
бюджет алдындағы 
берешекті өтеу

3132 Тауарларды 
(жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер) 
өткізуден  түсетін 
кіріс бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  

2.2.15. Өткен кезеңдерде бюджеттік қаржыландыру есебінен сатып алынған 
жəне мемлекеттік мекемелердің мұқтаждықтарына қалдырылған негізгі 
құралдарды жоюдан алынған материалдарды кіріске алу

193

Қатардан шығарылған 
негізгі құралдар бойынша 
күрделі салымдарды 
қаржыландыру қалдығын 
есептен шығару

5010 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

Жойылған негізгі 
құралдардың баланстық 
құнын есептен шығару

7420 Активтерді 
қатардан шығару 
жөніндегі шығыстар

2320-2380 Негізгі 
құралдар

Жойылған негізгі құралдар 
бойынша жинақталған 
амортизацияны есептен 
шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар

Активтерді жою туралы 
алынған: сатуға жəне 
бюджеттің кірісіне 
есептеуге жататын 
материалдардың құнын 
кіріске алу

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар
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194
Негізгі құралдарды жоюдан 
алынған материалдардың 
құнын кiрiске алу

1319 Өзге материалдар 6360 Өзге кірістер

195

Тапсырыс берушіге 
тақырып аяқтал ғаннан 
кейін қайтарылмаған жəне 
мына: активтер арзан 
құнды жəне тез тозатын 
материалдар түрiнде 
пайдаланылатын арнайы 
жабдықтарды пайдалануы 
мүмкiн баға бойынша 
кiрiске алу

2360 Машиналар мен 
жабдықтар
2370 Аспаптар, 
өндірістік жəне 
шаруашылық құралдар

6360 Өзге кірістер

2.2.16. Түгендеу кезінде анықталған жəне мемлекеттік мекеменің есебiнен 
қабылданған кем активтердi есептен шығару

196

Жетіспеушілігі анықталған 
негізгі құралдар бойынша 
күрделі салымдарды 
қаржыландыру қалдығын 
есептен шығару

5010 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер

Жетіспеушілігі анықталған 
негізгі құралдар 
бойыншабаланстық құнын 
есептен шығару

7420 Активтерді 
қатардан шығару 
жөніндегі шығыстар

2320-2380 Негізгі 
құралдар

Жетіспеушілігі анықталған 
негізгі құралдар 
бойыншажинақталған 
амортизацияны есептен 
шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар

Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға есептелген 
резерв болған жағдайда 
ұзақ мерзімді активтер 
қатардан шығарылған кезде 
жабылуы керек

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

2.2.17. Кiнəлi тұлғалардың есебiне жатқызылған мүлiктердi түгендеу кезiнде 
анықталған жетiспеушiлiктердiң салдарынан активтердi есептен шығару

197

Жетіспеушілігі анықталған 
негізгі құралдар бойынша 
күрделі салымдарды 
қаржыландыру қалдығын 
есептен шығару

5010 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер
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198

Ұзақ мерзімді активтердің 
баланстық құнын есептен 
шығару

7420 Активтерді 
қатардан шығару 
жөніндегі шығыстар

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

Ұзақ мерзімді 
активтердің жинақталған 
амортизациясын есептен 
шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
2710 Материалдық емес 
активтер 

Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға есептелген 
резерв болған жағдайда 
ұзақ мерзімді активтер 
қатардан шығарылған кезде 
жабылуы керек

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

199

Жетіспеушілікті кінəлі 
тұлғалар есебіне жатқызу

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  
1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

6360  Өзге кірістер
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200

Кінəлі тұлғаның есебінен 
өндірілетін бюджетке 
тиесілі жетіспеушілік 
сомасына бір уақытта 
екінші жазу беріледі

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

201

Кінəлі тұлғадан ақшының 
түсуі жəне бюджет 
алдыңдағы берешекті өтеу

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі 
1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

3133 Өзге операция-
лар бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1010  Кассадағы ақша 
қаражаты

202

Кінəлі тұлғалардан 
жетіспеушілікті өндіру 
бойынша бюджет 
алдыңдағы берешектң өтеу

3133 Өзге операция-
лар бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі 
1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

2.2.18. Өткен кезеңдерде ақылы қызмет есебінен, жəне  демеушілік, 
қайырымдылық көмек тəртібімен алынған ұзақ мерзімді активтердің 
жетіспеушілігін тану

203

Жетіспеушілікті кінəлі 
тұлғалар есебіне жатқызу

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі 
1280  Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер  

6360  Өзге кірістер

Кінəлі тұлғаның есебінен 
өндірілетін бюджетке 
тиесілі жетіспеушілік 
сомасына бір уақытта 
екінші жазу беріледі

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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204

Жетіспеушілігі анықталған 
ұзақ мерзімді активтер 
бойынша баланстық құнын 
есептен шығару

7460 Өзге шығыстар 2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

Жетіспеушілігі анықталған 
ұзақ мерзімді активтер 
бойыншажинақталған 
амортизацияны есептен 
шығару

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

2320-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
2710 Материалдық емес 
активтер 

Өткен кезеңдерде 
құнсыздануға есептелген 
резерв болған жағдайда 
ұзақ мерзімді активтер 
қатардан шығарылған кезде 
жабылуы керек

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

205

Кінəлі тұлғадан ақшаның 
түсуі жəне бюджет 
алдындағы берешекті өтеу

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі 
1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер  
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3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

206

Кінəлі тұлғалардан 
жетіспеушілікті өндіру 
бойынша бюджет 
алдындағы берешекті өтеу

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1262 Қызметкерлердің 
өзге есеп айырысу 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі
1280 Өзге қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешектер

2.2.19. Создание,  восстановление и использование резервов на обесценение 
долгосрочных активов

207

Ұзақ мерзімді активтер 
құнсыздануына резерв құру

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

208

Ұзақ мерзімді активтердің 
құнсыздануынан 
шығыстарды қалпына 
келтіру

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв 
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв 
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар
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2.2.20. Негізгі құралдарды басқа актив топтарына аудары

209

Инвестициялық 
жылжымайтын мүлікке 
негізгі құралдарды 
баланстық құны бойынша 
аудару

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік

2310-2380 Негізгі 
құралдар  

210

Жинақталған 
амортизацияны қайта 
жіктеу

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы

2521  Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы

211
Инвестициялық 
жылжымайтын мүлікті 
негізгі құралдарға аудару

2310-2380 Негізгі 
құралдар  

2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік

212

Жинақталған 
амортизацияны қайта 
жіктеу

2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы

3-бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша корреспонденциялық 
шоттар

3.1. Салықтар жəне басқа да міндеттемелер бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
3.1.1. Бюджетке төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

213

Еңбекақыдан жеке табыс 
салығын ұстап қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3121 Жеке табыс 
салығы бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

214

Резидент еместен 
корпоративті табыс 
салығын ұстап қалу

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3124 Бюджетке өзге 
салықтар жəне басқа да 
міндеттемелер бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

215

Резидент еместен жеке 
табыс салығын ұстап қалу

3273 Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешектер   

3124 Бюджетке өзге 
салықтар жəне басқа да 
міндеттемелер бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

216

Əлеуметтік салықты 
есептеу

7040 Əлеуметтік 
салыққа арналған 
шығыстар

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек



554

№ 
р/с

Операциялардың 
мазмұны

Дебет Кредит

217

Қоршаған ортаны 
ластағаны үшін төлемді 
есептеу

7140 Өзге операциялық 
шығыстар

3123 Қоршаған ортаны 
ластағаны үшін төлем 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

218

Есептелген салықты аудару 3121 Жеке табыс 
салығы бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3123 Қоршаған ортаны 
ластағаны үшін төлем 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3124 Бюджетке өзге 
салықтар жəне басқа 
да міндеттемелер 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

3.1.2. Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

219

Ұзақ мерзімді активтерді 
сатудан алынған кіріс 
бойынша міндеттемелерді 
есепке алу

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3131 Активтерді 
сатудан түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

220

Тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді) өткізуден 
алынған кіріс бойынша 
міндеттемелерді есепке алу

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3132  Тауарларды 
(жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер) 
өткізуден  түсетін  
кіріс бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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221

Өзге операциялардан 
алынған кіріс бойынша 
міндеттемелерді есепке алу

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

222

Бюджет алдындағы 
берешекті өтеу

3131 Активтерді 
сатудан  түсетін  кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3132  Тауарларды 
(жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер) 
өткізуден  түсетін  
кіріс бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  
1232 Арнайы төлем 
түрлері бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

3.1.3. Бюджетке өзге де міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық берешек

223

Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына 
міндетті əлеуметтік 
есептеулер сомасын 
есептеу

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3141 Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру 
қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

224

Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына 
міндетті əлеуметтік 
есептеулер сомасын аудару

3141 Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру 
қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
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1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

225

Қызметкердің 
еңбекақысынан міндетті 
зейнетақы жарналары 
ұсталды

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3142 Зейнетақы 
жинақтау қорына 
зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

226

Қосымша белгіленген 
зейнетақы жарналарын 
есепке алу

7030 Қосымша 
белгіленген зейнетақы 
жарналарына арналған 
шығыстар

3142  Зейнетақы 
жинақтау қорына 
зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

227

Зейнетақы жарналарын 
аудару

3142  Зейнетақы 
жинақтау қорына 
зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

228

Автокөлiк құралдары 
иелерiнiң азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгi 
үшiн мiндеттi сақтандыруға 
жарналар есептеу

7050 Міндетті 
сақтандыруға арналған 
шығыстар

3143 Өзге де міндетті 
жəне ерікті төлемдер 
бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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229 Автокөлiк құралдары 
иелерiнiң азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгi 
үшiн мiндеттi 
сақтандыруға жəне əскери 
қызметшілерді жəне құқық 
қорғау органдарының 
қызметкерлерін 
мемлекеттік міндетті 
дербес сақтандыру, 
сондай-ақ мемлекеттiк 
қызметшiлердi мемлекеттiк 
сақтандыруға жарналар 
аудару

3143 Өзге де міндетті 
жəне ерікті төлемдер 
бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

3.2. Қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3.2.1. Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

230 Орындалған жұмыс, 
көрсетілген қызмет үшін 
жеткізушілер (мердігерлер) 
шоты ұсынылды

7080 Коммуналдық 
төлемдер мен өзге 
қызметтер бойынша 
шығыстар 
7090 Ағымдағы 
жөндеуге арналған 
шығыстар
7140 Өзге операциялық 
шығыстар

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

231 Материалдық 
құндылықтары, 
жабдықтары, өзге ак-
тивтер (орындалған 
жұмыстар жəне 
көрсетілген қызметтер) 
үшін көрсетiлген 
шоттарға сəйкес 
сомаларды жеткізушілерге 
(мердігерлерге) аудару

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1081, 1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары, 
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

232 Мемлекеттік мекеменің 
балансына қабылданған 
құрылыс объектілері 
бойынша шығындар

2411 Аяқталмаған 
құрылыс 

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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233

Аяқталмаған құрылыс 
объектiлерiн (үйлердi 
жəне ғимараттарды) бiр 
мемлекеттiк мекеменiң 
иелiгiнен екiншi мекеменiң 
иелiгiне беру (күрделi 
құрылыс жоспарларын 
қаржыландыруға жəне 
жобалық-сметалық 
құжаттарды бере отырып) 
жөнiндегi есеп айырысулар

5010 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландыру

2411 Аяқталмаған 
құрылыс 

234

Аяқталмаған құрылыс 
объектілерiн беру актiсi 
бойынша бiр мемлекеттiк 
мекеменiң балансынан 
екiншiсiнiң балансына 
қабылдау

2411 Аяқталмаған 
құрылыс 

5010 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландыру

235

Капитализацияға жататын 
ғылыми əзірлемелер 
бойынша ұйыммен 
орындалған жұмыстарды 
қабылдау

2412 Аяқталмаған 
құрылыс жəне күрделі 
салымдар

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

2710 Материалдық емес 
активтер

2412 Аяқталмаған 
құрылыс жəне күрделі 
салымдар

236

Ғылыми əзірлемелерге 
арналған бюджеттік шоттан 
соманы аудару

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1082  Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1092 Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

3.2.2. Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек

3.2.3.Стипендианттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек
237 Есепке алынған шəкіртақы 7020 Шəкіртақылар 

төлеу бойынша 
шығыстар 

3230  Стипендианттарға 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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238

Шəкіртақыны төлеу 3230  Стипендианттарға 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары, 
1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

3.2.4.Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек

239

Қызметкерлер мен 
жұмысшыларға еңбекақы 
жəне компенсациялық 
төлемдерді есепке алу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

240

Əлеуметтік салықты 
есептеу

7040 Əлеуметтік 
салыққа арналған 
шығыстар

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

241

Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына 
міндетті əлеуметтік 
есептеулер сомасын есепке 
алу

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3141 Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру 
қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

242

Əлеуметтік салықты аудару 3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
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243

Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорына 
міндетті əлеуметтік 
есептеулер сомасын аудару

3141 Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру 
қорына міндетті 
əлеуметтік аударымдар 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
 1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

244

Есептелген əлеуметтiк 
салықтың қаражаттары 
есебiнен жұмысшылар мен 
қызметкерлерге уақытша 
еңбекке жарамсыздық 
жөнiндегi жəрдемақыларды 
есептеу

3244 Уақытша еңбекке 
жарамсыздығы 
бойынша əлеуметтік 
жəрдемақы бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

245

Уақытша еңбекке 
жарамсыздық жөнiндегi 
жəрдемақыларды есептеу 
сомасына əлеуметтік салық 
бойынша берешектін азаюя

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек 

3244  Уақытша еңбекке 
жарамсыздығы 
бойынша əлеуметтік 
жəрдемақы бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

246

Қызметкерлер еңбекақы 
төлемдерінен міндетті 
зейнетақы жарналарын 
ұстап қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3142 Жинақтау 
зейнетақы қорына 
зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

247

Қосымша белгіленген 
зейнетақы жарналарын 
есепке алу

7030 Қосымша 
белгіленген зейнетақы 
жарналарына арналған 
шығыстар

3142 Жинақтау 
зейнетақы қорына 
зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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248

Еңбекақы төлемдерінен 
жеке табыс салығын ұстап 
қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3121 Жеке табыс 
салығы бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

249

Мерзiмiнде алынбаған 
жалақыларды жəне 
шəкіртақыларды 
депоненттердiң шотына 
аудару

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3230 Стипендианттарға 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3243 Депоненттелген 
сома бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді  кредиторлық 
берешек

250

Депоненттерге тиесiлі 
соманы мемлекеттік 
мекеменің кассасынан 
төлеу

3243 Депоненттелген 
сома бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді  кредиторлық 
берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

251

Қуыну мерзiмi өткен 
депоненттік берешек 
бойынша кірісті есепке алу

3243 Депоненттелген 
сома бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді  кредиторлық 
берешек

6360 Өзге кірістер

252

Қызметкердің 
еңбекақысынан есеп беру 
сомаларын ұстап қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

253

Қызметкер еңбекақы 
төлемдерінен 
ерікті сақтандыру 
келісімшарттары бойынша 
жарналарын ұстап қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3248 Қызметкерлерге 
өзге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

254

Кəсіподақтық мүшелік 
жарналарын қызметкер 
еңбекақы төлемдерінен 
ұстап қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3245 Кəсіподақтық 
мүшелік жарна 
сомаларын қолма-
қол емес аударымдар 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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255

Қызметкер еңбекақы 
төлемдерінен банк 
қарыздарын ұстап қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3248 Қызметкерлердің 
алдындағы өзге 
де қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

256

Қызметкер еңбекақы 
төлемдерінен атқару 
құжаттары бойынша ұстап 
қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3242 Атқару 
құжаттары бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді  кредиторлық 
берешек 

257

Демалыс төлемдеріне 
резерв есептеу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3246 Пайдаланылмаған 
демалыс бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

258

Қызметкерлерге еңбек 
демалысақысы есептелді

3246 Пайдаланылмаған 
демалыс бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

259

Құрылған резерв 
аздығынан қызметкерге 
еңбек демалысақысы 
есептелді

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

260

Түгендеу нəтижесі 
бойынша еңбек 
демалысақысына резерв 
есептеу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3246 Пайдаланылмаған 
демалыс бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

261

Бір теңгеге дейін жуықтап 
алу арифметикалық əдісі 
нəтижесінде төленбей 
қалған еңбекақы, 
шəкіртақы жəне т.б. тиын 
қалдықтары көрсетіледі

3272 Ақша 
айналымынан қолма-
қол тиындардың 
алынуына байланысты  
есеп айырысулар

3240 Қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

262

Бір теңгеге дейін жуықтап 
алу арифметикалық əдісі 
нəтижесінде артығымен 
төленген тиын сомалары 
көрсетіледі

3240 Қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3272 Ақша 
айналымынан қолма-
қол тиындардың 
алынуына байланысты  
есеп айырысулар



563

№ 
р/с

Операциялардың 
мазмұны

Дебет Кредит

263

Қолма-қол тиындарды 
ақша айналымынан алуға 
байланысты бюджет 
алдындағы берешек 
сомасын есепке алу

3272 Ақша 
айналымынан қолма-
қол тиындардың 
алынуына байланысты  
есеп айырысулар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек 

264

Қолма-қол тиындарды 
ақша айналымынан алуға 
байланысты ақшаны аудару

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек 

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

3.2.5. Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар

265

Қаржылық жал, қысқа 
мерзімді алынған қарыздар 
бойынша сыйақылар 
есептеу

7310 Сыйақылар 
бойынша шығыстар

3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

266

Сыйақыларды төлеу 3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

3.2.6. Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек

267
Операциялық жал бойынша 
төлемдерді есепте көрсету

7130 Жал бойынша 
шығыстар

3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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268

Жал төлемін өтеу 3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1081  Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

3.2.7. Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер

269

Оқу-өндірістік 
шеберханаларында 
өндірістік оқу кезеңінде 
мектеп оқушыларына олар 
орындаған жұмыстары 
үшін сомаларды есептеу

7140 Өзге операциялық 
шығыстар

3273 Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешектер

Өндірістік оқу кезеңінде 
кəсіпорындарда мектеп 
оқушыларымен орындалған 
жұмыс үшін төлем 
сомалары

3273 Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешектер  

1010  Кассадағы ақша 
қаражаты

270

Алынған кіріс бойынша 
бюджет алдындағы 
міндеттемелерді есепке алу 
(жоспардан тыс түсімдер)

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3132 Тауарларды 
(жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер) 
өткізуден түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

271

Бюджет кiрiсiне беруге 
жататын сомаларды аудару 
(сметадан артық түсулер)

3132  Тауарларды 
(жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер) 
өткізуден түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ
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272

Қуыну мерзiмi өткен 
кредиторлық берешек 
сомасын есептен шығару

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
3230 Стипендианттарға 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
3240 Қызметкерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
3270 Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешектер

6360 Өзге кірістер

273

Композиторларға, 
əртістерге, авторларға 
бір реттік тапсырыс жəне 
келісімшарт бойынша 
орындаған жұмыстары 
үшін гонорар есептеу

7140 Өзге операциялық 
шығыстар

3273 Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешектер

274

Консультант-
қызметкерлерге 
сыйақыларды 
(гонорарларды) есептеу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

275

Гонорардан (сыйақыдан) 
жеке табыс салығын ұстап 
қалу

3273 Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешектер
3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3121 Жеке табыс 
салығы бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3124   Бюджетке өзге 
салықтар жəне басқа да 
міндеттемелер бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

276

Гонорардан (сыйақыдан) 
зейнетақы жарналарын 
ұстап қалу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3142 Жинақтау 
зейнетақықорына 
зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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277

Еңбекақы мен гонорар 
төлеу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
3273 Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешектер

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты

278

Консультант-
қызметкерлерге 
сыйақыларды 
(гонорарларды) төлеу

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты
1061 Гранттар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты
1062 Сыртқы қарыздар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

279

Түзеу мекемелері 
сотталғандарының 
жалақыларының жеке 
немесе заңды тұлғалардың 
ақшасын уақытша 
орналастыру ҚБШ-ға түсуі, 
орындалған жұмыстар, 
қызметтер

1043 Ақшаны уақытша 
орналастыру ҚБШ

3271 Ақшаны уақытша 
орналастыру бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

280

Сотталғандардың жəне 
тергеуде тұтқынға 
алынған тұлғалардың 
еңбекақылары, 
зейнетақыларын, 
жəрдемақылар жəне өзге 
де табыстарын дербес 
шоттарға есептеу

3271 Ақшаны уақытша 
орналастыру бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3273 Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешектер

281

Сотталғандардың жəне 
тергеуде тұтқынға 
алынған тұлғалардың 
еңбекақылары, 
зейнетақылары, 
жəрдемақылар жəне өзге де 
табыстарды төлеу

3273 Өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешектер

1043 Ақшаны уақытша 
орналастыру ҚБШ
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282

Автокөлiк құралдары 
иелерiнiң азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгi 
үшiн мiндеттi сақтандыру 
жарналар есептеу

7050 Міндетті 
сақтандыруға арналған 
шығыстар

3143 Өзге де міндетті 
жəне ерікті төлемдер 
бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

283

Əскери қызметшілерді 
жəне құқық қорғау 
органдарының 
қызметкерлерін 
мемлекеттік міндетті 
дербес сақтандыру, 
сондай-ақ мемлекеттiк 
қызметшiлердi мемлекеттiк 
сақтандыруға жарналар 
есептеу

7050 Міндетті 
сақтандыруға арналған 
шығыстар

3143 Өзге де міндетті 
жəне ерікті төлемдер 
бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

284

Автокөлiк құралдары 
иелерiнiң азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгi 
үшiн мiндеттi 
сақтандыруға жəне əскери 
қызметшілерді жəне құқық 
қорғау органдарының 
қызметкерлерін 
мемлекеттік міндетті 
дербес сақтандыру, 
сондай-ақ мемлекеттiк 
қызметшiлердi мемлекеттiк 
сақтандыруға жарналар 
аудару

3143 Өзге де міндетті 
жəне ерікті төлемдер 
бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
 1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

3.3. Қысқа мерзімді бағалау жəне кепілдеме міндеттемелері

285 Бағалау міндеттемелерін 
есепке алу

7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

3310 Қысқа мерзімді 
бағалау міндеттемелері

286
Бағалау міндеттемелері 
бойынша есептелген 
резервтердің жойылуы

3310 Қысқа мерзімді 
бағалау міндеттемелері

7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

287

Бағалау міндеттемелерін 
өтеу

3310 Қысқа мерзімді 
бағалау міндеттемелері

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары  
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1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары  
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

288 Кепілдеме міндеттемелері 
бойынша резерв құру

7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

3320 Қысқа мерзімді 
кепілдік міндеттемелер

3.4. Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер

289
Көрсетілетін қызмет жəне 
орындалатын жұмыс үшін 
аванстардың түсуі

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

3410 Алынған қысқа 
мерзімді аванстар

290

Алдын ала алынған аванс 
есебінен берешекті жабу

3410 Алынған қысқа 
мерзімді аванстар

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

291
Аванс сомасының 
пайдаланылмағанын 
қайтару 

3410 Алынған қысқа 
мерзімді аванстар

1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ

4-бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша корреспонденция

4.1. Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4.1.1. Жеткізушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

292

Төлем мерзімі бір жылдан 
аса алшақтатылған ұзақ 
мерзімді активтерді сатып 
алу 

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

4110 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге ұзақ 
мерзімді кредиторлық 
берешек

Төлем мерзімін 
алшақтатқаны үшін 
есептелген сыйақылар

7310 Сыйақылар 
бойынша шығыстар

4110 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге ұзақ 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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4.1.2. Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

293

Қаржылық жалға мүлікті 
алу

2310-2380 Негізгі 
құралдар
2710 Материалдық емес 
активтер

4120 Жал бойынша ұзақ 
мерзімді кредиторлық 
берешек

Ұзақ мерзімді жал 
міндеттемесінің ағымдық 
бөлігіне 

4120 Жал бойынша ұзақ 
мерзімді кредиторлық 
берешек

3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

294
Қаржылық жал бойынша 
сыйақы есептелді

7130  Жал бойынша 
шығыстар

3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

295

Қаржылық жал бойынша 
міндеттеме өтелді

3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары  
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары  

296

Сыйақы төленді 3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары  
 1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары  

4.2. Ұзақ мерзімді бағалау жəне кепілдеме міндеттемелері

297
Ұзақ мерзімді бағалау 
міндеттемелерін есепке алу

7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

4210 Ұзақ мерзімді 
бағалау міндеттемелері
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298

Ұзақ мерзімді бағалау 
міндеттемелерін өтеу

4210 Ұзақ мерзімді 
бағалау міндеттемелері

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары  
 1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары  

5-бөлім. Таза активтер/капитал бойынша шоттар корреспонденциясы

5.1. Қаржыландыру
5.1.1. Күрделі салымдарды қаржыландырудың түсуі жəне қолдануы

299

Күрделі салымдарды 
қаржыландырудың 
бюджеттен түсуі

1082 Күрделі са-
лымдар бойын-
ша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1092 Күрделі са-
лымдар бойын-
ша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

5011 Күрделі салымдар-
ды бюджет қаражаты 
есебінен қаржыландыру

300

Ұзақ мерзімді активтерге 
амортизация есептелді

7110 Ұзақ мерзімді 
активтердің 
амортизациясы 
бойынша шығыстар

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы
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Күрделі салымдарды 
қаржыландыруын 
қолданудан алатын кірісті 
есепке алуға бір уақытта 
екінші жазу беріледі

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер 

301

Желтоқсанның соңғы 
жұмыс күнінде күрделі 
салымдар бойынша 
міндеттемелерді 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындауларды 
жабу 

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру

1082  Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1092 Күрделі салымдар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар 

5.2. Резервтер

302

Жүргізілген қайта бағалау 
нəтижесінде негізгі 
құралдардың баланстық 
құнының өсуі

2310-2380 Негізгі 
құралдар

5111 Негізгі құралдарды 
қайта бағалауға 
арналған резерв

303

Жүргізілген қайта бағалау 
нəтижесінде негізгі 
құралдардың жинақталған 
амортизациясына түзету 
енгізу

5111 Негізгі құралдарды 
қайта бағалауға 
арналған резерв

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы

304

Кейіннен пайдалану 
нəтижесінде қымбаттау 
сомасын қаржылық 
нəтижеге жабу

5111 Негізгі құралдарды 
қайта бағалауға 
арналған резерв

5220 Алдыңғы 
жылдардың қаржылық 
нəтижесi

305

Жүргізілген қайта бағалау 
нəтижесінде материалдық 
емес активтердің 
баланстық құнының өсуі

2710 Материалдық емес 
активтер

5112 Материалдық 
емес активтерді қайта 
бағалауға арналған 
резерв

306

Жүргізілген қайта 
бағалау нəтижесінде 
материалдық емес 
активтердің жинақталған 
амортизациясына түзету 
енгізу

5112 Материалдық 
емес активтерді қайта 
бағалауға арналған 
резерв

2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы
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307

Кейіннен пайдалану 
нəтижесінде қымбаттау 
сомасын қаржылық 
нəтижеге жабу

5112 Материалдық 
емес активтерді қайта 
бағалауға арналған 
резерв

5220 Алдыңғы 
жылдардың қаржылық 
нəтижесi

308

Сатуға арналған қаржылық 
инвестицияның əділ 
құнының көбеюі

1120 Қысқа мерзімді 
қаржы инвестициялары

5113 Қаржылық 
инвестицияларын қайта 
бағалауға арналған 
резерв

309

Қайта бағаланған активтер 
қатардан шығарылғанда 
резервтің сомасын 
қаржылық нəтижеге жабу

5111 Негізгі құралдарды 
қайта бағалауға 
арналған резерв
5112 Материалдық 
емес активтерді қайта 
бағалауға арналған 
резерв

5220 Алдыңғы 
жылдардың қаржылық 
нəтижесi

5.3. Қаржылық нəтиже

5.3.1. Ағымдағы кезеңнің кірістер мен шығыстар шоттарын жабу жəне есепті 
кезеңнің қаржылық нəтижесін анықтау

310

Есеп беру кезеңінің 
соңында есептелген 
кірістердің ақырғы 
айналымымен есептен 
шығарылады

6000 Айырбас емес 
операциялардан 
алынатын кірістер
6100 Айырбас 
операциялардан 
алынатын кірістер 
6200 Активтерді 
басқарудан алынатын 
кірістер
6300 Өзге кірістер

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

311

Есеп беру кезеңінің 
соңында есептелген 
шығыстардың ақырғы 
айналымымен есептен 
шығарылады

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

7000-7100 Операциялық 
шығыстар
7200 Бюджеттік 
төлемдер бойынша 
шығыстар
7300 Активтерді 
басқару бойынша 
шығыстар
7400 Өзге шығыстар

312 Қаржыландыруды қайтару 
шотын жабу

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

6090 Қаржыландыруды 
бюджетке қайтару 
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313

Есепті жылдың қаржылық 
нəтижесін өткен жылдың 
қаржылық нəтижесіне 
аудару

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

5220 Өткен жылдардың 
қаржылық нəтижесі

5220 Өткен жылдардың 
қаржылық нəтижесі

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

6-бөлім. Кірістер бойынша корреспонденциялар
6.1. Айырбас емес операциялардан алатын кірістерді есепке алу

314

Мемлекеттік мекемелердің 
жəне өзге шаралардың 
шығыстары үшін 
қаржыландыру бойынша 
кірістерді есепке алу

1081  Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
 1091  Жеке 
қаржыландыру 
жоспары бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1083 Басқа да 
бюджеттердің есебінен 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1086 Республикалық 
бюджетке тауарлардың 
(жұмыстардың, 
қызметтердің) құны 
түрінде түсетін 
түсімдерге жəне 
олардың жұмсалуына 
байланысты 
операциялар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

6010 Ағымдағы 
қызметті 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер
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1095 Жергілікті 
бюджетке тауарлардың 
(жұмыстардың, 
қызметтердің) құны 
түрінде түсетін 
түсімдерге жəне 
олардың жұмсалуына 
байланысты 
операциялар бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

315

Күрделі салымдарға 
қаржыландыруды қолдану 
бойынша кірістерді есепке 
алу

5011 Күрделі 
салымдарды бюджет 
есебінен қаржыландыру

6020 Күрделі 
салымдарды 
қаржыландырудан 
алынатын кірістер 

316

Трансферттер бойынша 
қаржыландырулардан 
кірістерді есепке алу

1084 Трансферттер 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1093 Трансферттер 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

6030 Трансферттер 
бойынша кірістер

317

Субсидиялар бойынша 
қаржыландырулардан 
кірістерді есепке алу

1085  Субсидиялар 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
 1094 Субсидиялар 
бойынша 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

6040 Субсидиялар 
бойынша кірістер
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318

Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмектен 
алатын кірісті есепке алу

1041 Демеушілік жəне 
қайырымдылық көмек 
ҚБШ 

6050 Демеушілік 
жəне қайырымдылық 
көмектен алынатын 
кірістер

319

Гранттар бойынша кірісті 
есепке алу

1061 Гранттар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

6060 Гранттар бойынша 
кірістер

320

Сыртқы қарыздар есебінен 
күрделі салымдарды 
қаржыландыруды қолдану 
бойынша кірістерді есепке 
алу

5012 Күрделі салым-
дарды сыртқы қарыздар 
мен байланысты 
гранттар есебінен 
қаржыландыру

6070 Сыртқы 
қарыздар есебінен 
қаржыландырудан 
түскен кірістер

321

Басқа ұйымдардан өтеусіз 
түрде алынған ұзақ 
мерзімді активтер

2310-2380 Негізгі 
құралдар 
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік 
2600 Биологиялық 
активтер
2710 Материалдық емес 
активтер

6330 Өтеусіз түрде 
алынған активтерден 
алынатын кірістер

322

Жыл аяғында 
міндеттемелерді 
қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындауларды 
жабу

6090 Қаржыландыруды 
бюджетке қайтару

1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1083 Басқа да 
бюджеттердің есебінен 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1084 Трансферттер бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
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323

1093 Трансферттер бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1085 Субсидиялар бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар
1094 Субсидиялар бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

6.2. Айырбас операциялардан алынатын кірістерді есепке алу

324

Тауарларды, жұмыстарды 
жəне қызметтерді өткізуден 
алынатын кірістерді есепке 
алу

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  
1232  Төлемдердің 
арнайы төлем түрлері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

6.3. Активтерді басқарудан алынатын кірістерді есепке алу

325

Қаржылық салымдар 
бойынша кірістерді есепке 
алу

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

6210 Сыйақылар 
бойынша кірістер

Қаржылық салымдар 
бойынша кірістерді бюджет 
алдындағы міндеттемелерді 
есепке алуға бір уақытта 
екінші жазу беріледі

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

326

Активтерді басқарудан 
алынатын кірістерді есепке 
алу

1270 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

6220 Активтерді 
басқарудан алынатын 
өзге де кірістер
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Активтерді басқарудан 
алынатын кірістер 
бойынша есептелген 
сомаға бюджет алдындағы 
міндеттемелерді есепке 
алуға бір уақытта екінші 
жазу беріледі

7120   Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3133 Өзге операциялар 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

6.4. Өзге кірістерді есепке алу

327

Активтердің əділ құнының 
көбеюі бойынша кірістерді 
есепке алу

1120 Қысқа мерзімді 
қаржы инвестициялары 
(əділ құны бойынша 
есептелетін)
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық 
активтер

6310 Əділ құнның 
өзгеруінен түсетін 
кірістер

328

Ұзақ мерзімді активтерді 
сату бойынша кірістерді 
есепке алу

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  

6320 Активтердің 
шығуынан алынатын 
кірістер

Ұзақ мерзімді активтерді 
сатудан алынған кірістер 
бойынша бюджет 
алдындағы міндеттемелерді 
есепке алуға бір уақытта 
екінші жазу беріледi

7120 Бюджетпен есеп 
айырысулар бойынша 
шығыстар 

3131 Активтерді сату-
дан түсетін кіріс бойын-
ша бюджет алдындағы 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

329

Жағымды бағамдық 
айырмашылықты көрсету

1050 Шетелдік 
валютадағы ақша 
қаражаты
1071  Аккредитивтер
1231  Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі  
3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

6340 Бағамдық 
айырмадан түсетін 
кірістер
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330

Түгендеу кезінде 
анықталған жабдықтар мен 
құрылыс материалдарының 
артығын кiрiске алу

1310 Материалдар
2310-2380  Негізгі 
құралдар

6360 Өзге кірістер

331

Желтоқсанның соңғы 
жұмыс күнi есептел-
ген кірістердің ақырғы 
айналымымен есептен 
шығарылады

6000 Айырбас емес 
операциялардан 
алынатын кірістер
6100 Айырбас 
операциялардан 
алынатын кірістер 
6200 Активтерді 
басқарудан алынатын 
кірістер
6300 Өзге кірістер

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

7-бөлім. Шығыстар бойынша шоттар корреспонденциясы

7.1. Мемлекеттік мекемелерде ағымдағы шығыстарды есепке алу

332

Еңбекақы бойынша 
компенсациялық 
төлемдерді жəне 
шығыстарды есепке алу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

333
Шəкіртақыны есепке алу 7020 Шəкіртақылар 

төлеу бойынша 
шығыстар 

3230 Стипендианттарға 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

334

Қосымша белгіленген 
зейнетақы жарналарын 
есепке алу

7030 Қосымша 
белгіленген зейнетақы 
жарналарына арналған 
шығыстар

3142 Жинақтау 
зейнетақы қорына 
зейнетақы жарналары 
бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

335

Əлеуметтік салықты 
есептеу 

7040 Əлеуметтік 
салыққа арналған 
шығыстар

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

336

Міндетті сақтандыру 
бойынша шығыстарды 
есепке алу

7050 Міндетті 
сақтандыруға арналған 
шығыстар

3143 Өзге де міндетті 
жəне ерікті төлемдер 
бойынша өзге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
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337 Қолданылмаған қорларды 
есептен шығару

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1310  Материалдар 

338
Өткізілген тауарлардың, 
дайын өнімдердің өзіндік 
құнын есептен шығару

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1330 Дайын өнім
1340 Тауарлар

339

Іссапарлар бойынша 
шығыстарды есепке алу

7070 Іссапарларға 
арналған шығыстар 

1261 Есеп беретін 
сомалар бойынша 
қызметкерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

340

Коммуналдық төлемдер 
мен өзге қызметтер 
бойынша шығыстарды 
есепке алу

7080 Коммуналдық 
төлемдер мен өзге 
қызметтер бойынша 
шығыстар

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

341

Мердігерлік əдіспен 
орындалған ағымдағы 
жөндеу бойынша 
шығыстарды есепке алу

7090 Ағымдағы 
жөндеуге арналған 
шығыстар

3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

342

Ұзақ мерзімді активтердің 
амортизациясы бойынша 
шығыстарды есепке алу

7110 Ұзақ мерзімді 
активтердің 
амортизациясы 
бойынша шығыстар

2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы
2521 Инвестициялық 
жылжымайтын 
мүліктің жинақталған 
амортизациясы
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы

343

Ақылы төлемдерден 
түскен кірістердің 
бюджетке тиесілі бойынша 
шығыстарын есепке алу

7120 Бюджетке 
төленетін төлем 
бойынша шығыстар

3132 Тауарларды 
(жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер) 
өткізуден түсетін кіріс 
бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

344

Жал бойынша шығыстарды 
есепке алу

7130 Жал бойынша 
шығыстар

3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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7.2. Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстарды есептеу

345

Төмен тұрған бюджет 
есеп беру негізінде 
трансферттерді есептен 
шығару

7210 Трансферттер 
бойынша шығыстар

1211 Жеке тұлғаларға 
трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек
1212 Ағымдағы 
нысаналы трансферттер 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек
1213 Нысаналы 
дамутрансферттері 
бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешек

346

ЗТМО есеп беру негізінде 
зейнетақы, жəрдемақы 
үшін шығыстарды есепке 
алу

7220  Зейнетақы мен 
жəрдемақы төлеу 
бойынша шығыстар

1216  Зейнетақылар мен 
жəрдемақылар төлеуге 
трансферттер бойынша 
қысқа мерзімді 
дебиторлық берешек

347

Жеке жəне заңды 
тұлғаларға субсидиялар 
бойынша мемлекеттік 
мекеменің шығыстары 
есептелген

7230 Субсидиялар бо-
йынша шығыстар

3114 Жеке тұлғаларға 
субсидиялар бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
3115 Заңды тұлғаларға 
субсидиялар бойын-
ша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

7.3. Өзге шығыстарды есептеу

348

Жағымсыз бағамдық 
айырмашылықты көрсету

7430 Бағамдық айырма 
бойынша шығыстар 

1050 Шетелдік 
валютадағы ақша 
қаражаты
1071 Аккредитивтер
1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі 
3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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349

Активтердің құнсыздануы 
бойынша шығыстарды 
есептеу

7440 Активтердің 
құнсыздануынан 
түсетін шығыстар

2392 Негізгі 
құралдардың 
құнсыздануына резерв
2522 Инвестициялық 
жылжымайтын мүліктің 
құнсыздануына резерв
2632 Биологиялық 
активтердің 
құнсыздануына резерв
2722 Материалдық 
емес активтердің 
құнсыздануына резерв
1360 Қорлардың 
құнсыздануына резерв

7.4. Резертерді есептеу жəне қолдану

350

Күмəнді дебиторлық 
берешектер бойынша 
резерв есептеу

7450 Резервтерді құру 
бойынша шығыстар

1290 Күмəнді 
дебиторлық берешектер 
бойынша резерв

351

Қызметкерлерге демалыс 
бойынша резерв есептеу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3246 Пайдаланылмаған 
демалыс бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

352

Еңбек демалысақысы 
бойынша резерв болмаған 
жағдайда қызметкерге 
демалысақы есептеу

7010 Еңбекақы төлеуге 
арналған шығыстар

3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

7.5. Əділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар

353

Активтердің əділ құнының 
өзгеруі бойынша шығыстар

7410 Əділ құнының 
өзгеруі бойынша 
шығыстар

1120 Қысқа мерзімді 
қаржы инвестициялары 
(əділ құны бойынша 
есептелетін)
2510 Инвестициялық 
жылжымайтын мүлік
2600 Биологиялық 
активтер
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7.6. Есепті кезең соңында шығыс шоттарын жабу

354

Есеп беру кезеңінің 
соңында есептелген 
шығыстардың ақырғы 
айналымымен есептен 
шығарылады

5210 Есепті жылдың 
қаржылық нəтижесі

7000-7100 Операциялық 
шығыстар
7200 Бюджеттік 
төлемдер бойынша 
шығыстар
7300 Активтерді 
басқару бойынша 
шығыстар
7400 Өзге шығыстар 

8-бөлім. Өндіріске жəне басқа мақсаттарға арналған шығындар 
шоттарына корреспонденциялар

355

Есепті кезең басында 
аяқталмаған өндіріс 
қалдығы өндірістік есеп 
шотына аударылады

8010 Өндіріске жəне 
басқа мақсаттарға 
арналған шығындар

1320 Аяқталмаған 
өндіріс

356
Өнiмдердi өндiруге 
арналған материалдарды 
қоймадан беру

8011  Материалдар 1310  Материалдар

357
Жануарларды бордақылау 
үшін жемді есептен 
шығару

8011 Материалдар 1319 Өзге материалдар

358
Өндiрiсте пайдаланылмаған 
материалдарды қоймаға 
қайтару

1310  Материалдар 8011  Материалдар

359

Өндіріспен айналысатын 
жұмысшыларға еңбекақы 
есептеу

8012 Еңбекақы 3241 Еңбекақы 
төлеу бойынша 
қызметкерлерге қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

360

Өндіріспен айналысатын 
жұмысшылардың 
еңбекақысынан əлеуметтік 
салық есептеу

8013 Еңбекақыдан ауда-
рымдар

3122 Əлеуметтік 
салық бойынша қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

Өзге өндірістік 
шығындарды есептеу

8014 Үстеме шығыстар 2391 Негізгі 
құралдардың 
жинақталған 
амортизациясы, 
2721 Материалдық 
емес активтердің 
жинақталған 
амортизациясы,
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361

3260 Жал бойынша 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
3210  Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

362

Ауылшаруашылық 
өнімдерін дайындау 
жəне қайта өңдеу үшін 
жеткізушілерден шот 
алынды

8014 Үстеме шығыстар 3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

363

Дайындау жəне қайта 
өңдеу көрсетілген қызмет 
көрсетулерге ақы

3210   Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

1010 Кассадағы ақша 
қаражаты
1081 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
 1091 Жеке 
қаржыландыру жоспары 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1042 Ақылы қызметтер 
ҚБШ 

364

Өндірістік шығындарды 
жинақтау

8010 Өндіріске жəне 
басқа мақсаттарға 
арналған шығындар

8011 Материалдар
8012 Еңбекақы
8013 Еңбекақыдан 
аударымдар
8014 Үстеме шығыстар

365
Өндірістен дайын 
өнімдердің шығарылуы

1330 Дайын өнім 8010 Өндіріске жəне 
басқа мақсаттарға 
арналған шығындар

366
Айдың соңында балансқа 
қосу үшін аяқталмаған 
өндіріс қалдығын аударады

1320 Аяқталмаған 
өндіріс

8010 Өндіріске жəне 
басқа мақсаттарға 
арналған шығындар

367

Өткізілген дайын өнім 
өзіндік құны есептен 
шығарылды

7060 Қорлар бойынша 
шығыстар

1330 Дайын өнім
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р/с

Операциялардың 
мазмұны

Дебет Кредит

368

Өндiрiстiк (оқу) 
шеберханаларының 
көрсеткен қызметтерін сату

1231 Сатып алушылар 
мен тапсырыс 
берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық 
берешегі

6110 Тауарларды 
(жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуден 
алынатын кірістер

9-бөлім. Сыртқы қарыздарды, байланысты гранттарды жəне ішкі кре-
диттеу бойынша есепке алу шоттарының корреспонденциялары

7.7. Сыртқы қарыздарды есепке алу

7.7.1 Сыртқы қарыздар бойынша алынған қаражатты пайдалану жөніндегі 
операцияларды көрсету

369

Бюджеттік 
бағдарламалардың 
əкімшілері жоспарлы 
тағайындаулар сомасына 

1087 Сыртқы 
қарыздардың жəне бай-
ланысты гранттардың 
есебінен жобалар бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

5012 Күрделі салым-
дарды сыртқы қарыздар 
мен байланысты 
гранттар есебінен 
қаржыландыру

370

Қаржы жылы аяқталғанда 
берілген жоспарлы 
тағайындауларды 
міндеттемелер қабылдауға 
пайдалану

5012 Күрделі салым-
дарды сыртқы қарыздар 
мен байланысты 
гранттар есебінен 
қаржыландыру

1087 Сыртқы 
қарыздардың жəне бай-
ланысты гранттардың 
есебінен жобалар бой-
ынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

371

Бюджеттік 
бағдарламалардың 
əкімшісінде сыртқы 
қарыздар бойынша 
бюджеттік инвестициялық 
жобаның арнайы шотына 
қаражаттың түсуі

1062 Сыртқы қарыздар 
бойынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

6070 Сыртқы 
қарыздар есебінен 
қаржыландырудан 
түскен кірістер
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372

Сыртқы қарыздар бойынша 
бюджеттік инвестициялық 
жоба бойынша көрсетілген 
қызметтер үшін шығыстар 
есептеу

7000-7100 Операциялық 
шығыстар

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

Мердігерден орындалған 
жөндеу немесе құрылыс 
жұмыстарының актісін 
қабылдау

2411 Аяқталмаған 
құрылыс

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

373

Қайтадан тұрғызылған 
ғимараттарды, 
құрылыстарды жəне ау-
ыспалы қондырғыларды 
немесе ғимараттар мен 
үй-жайларды қайта құру 
жөніндегі жұмыстарды 
пайдалануға қабылдау

2320-2380 Негізгі 
құралдар
 

2411 Аяқталмаған 
құрылыс

374

Сыртқы қарыздар 
есебінен пайдаланылған 
қаржыландыру сомасына 
күрделі салымдар 
мақсатына 

6070 Сыртқы 
қарыздар есебінен 
қаржыландырудан 
түскен кірістер

5011 Күрделі салымдар-
ды бюджет қаражаты 
есебінен қаржыландыру

7.7.2 Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінде сыртқы қарыздар 
бойынша операцияларды көрсету

375

Алынған сыртқы қарыздар 
бойынша міндеттемелерді 
мойындау сомасына

7460 Өзге шығыстар 3010 Қысқа мерзімді 
алынған қарыздар
4010 Ұзақ мерзімді 
алынған қарыздар

376

Сыртқы қарыздарды өтеу 3010 Қысқа мерзімді 
алынған қарыздар
4010 Ұзақ мерзімді 
алынған қарыздар

1080 Республикалық 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойын-
ша жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1050 Шетел 
валютасындағы шот

377
Сыйақылар бойынша 
есептелген шығыстар

7310 Сыйақылар бо-
йынша шығыстар

3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар
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378

Сыртқы қарыздар бойынша 
сыйақыларды өтеу

3250 Төленуге тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

1080 Республикалық 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойын-
ша жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

7.8. Байланысты гранттарды есепке алу

379

Бюджеттік 
бағдарламалардың 
əкімшілері жоспарлы 
тағайындаулар сомасына 
міндеттемелер қабылдау 
үшін 

1087 Сыртқы 
қарыздардың жəне бай-
ланысты гранттардың 
есебінен жобалар 
бойынша міндеттемелер 
қабылдауға арналған жо-
спарлы тағайындаулар

5012 Күрделі са-
лымдарды сыртқы 
қарыздар мен байланы-
сты гранттар есебінен 
қаржыландыру

380

Қаржы жылы аяқталғанда 
берілген жоспарлы 
тағайындауларды 
міндеттемелер қабылдауға 
пайдалану

5012 Күрделі салымдар-
ды сыртқы қарыздар мен 
байланысты гранттар 
есебінен қаржыландыру 

1087 Сыртқы 
қарыздардың жəне бай-
ланысты гранттардың 
есебінен жобалар бо-
йынша міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулар

381

Бюджеттік 
бағдарламалардың 
əкімшісінде байланысты 
гранттар бойынша 
бюджеттік инвестициялық 
жобаның арнайы шотына 
қаражаттың түсуі 

1061 Гранттар бой-
ынша бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның арнайы шоты

6060 Гранттар бойын-
ша кірістер

382

Сыртқы қарыздар бойынша 
бюджеттік инвестициялық 
жоба бойынша көрсетілген 
қызметтер үшін шығыстар 
есептеу

7000-7100 Операциялық 
шығыстар

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек
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383

Негізгі құралдар сатып алу 2320-2380 Негізгі 
құралдар

3210 Жеткізушілерге 
жəне мердігерлерге 
қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

Күрделі салымдар 
мақсаттары үшін бір 
уақытта қаржыландыру 
сомасына 

6060 Гранттар бойынша 
кірістер

5011 Күрделі са-
лымдарды бюджет 
қаражаты есебінен 
қаржыландыру

7.9 Ішкі кредиттеу бойынша есепке алу

384

Қайтарымды негіздегі 
ішкі кредиттеу мақсаттары 
үшін бюджеттік 
бағдарламалардың 
əкімшісінің жоспарлы 
тағайындауларының 
сомасына

1080 Республикалық 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойын-
ша жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
1090 Жергілікті 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік 
мекемелердің 
міндеттемелері бойын-
ша жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

6010 Ағымдағы 
қызметті 
қаржыландырудан алы-
натын кірістер

Берілген кредиттер 
сомасына

1110 Қысқа мерзімді 
берілген қарыздар
2110 Ұзақ мерзімді 
берілген қарыздар

1080 Республикалық 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекеменің 
міндеттемелері бойын-
ша жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелерін 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары
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385

1090 Жергілікті 
бюджеттен 
қаржыландырылатын 
мемлекеттік 
мекемелердің 
міндеттемелері бойын-
ша жеке қаржыландыру 
жоспарына сəйкес 
міндеттемелер 
қабылдауға 
арналған жоспарлы 
тағайындаулары

Бюджетпен есеп айырысу 
бойынша берешектің 
есептелген сомасына бір 
уақытта

7120 Бюджетпен есеп 
айырысулар бойынша 
шығыстар

3133 Өзге операция-
лар бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
4130 Бюджет 
алдындағы ұзақ 
мерзімді кредиторлық 
берешек

386

Бюджет алдындағы 
берешекті өтеуге ішкі 
кредиттеуге бөлінген 
қаражатты қайтару

3133 Өзге операция-
лар бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек
4130 Бюджет 
алдындағы ұзақ 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1110 Қысқа мерзімді 
берілген қарыздар
2110 Ұзақ мерзімді 
берілген қарыздар

387

Берілген кредит бойынша 
сыйақы есептеу

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар

6210 Сыйақылар бой-
ынша кірістер

Сыйақылар бойынша 
алынған кіріс бойынша 
бюджет алдындағы 
міндеттемелерді есептеуге 
бір уақытта екінші жазу 
жүзеге асырылады

7120 Бюджетпен есеп 
айырысулар бойынша 
шығыстар

3133 Өзге операция-
лар бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

388

Бюджетке сыйақылар 
бойынша кірістердің түсуi

3133 Өзге операция-
лар бойынша бюджет 
алдындағы қысқа 
мерзімді кредиторлық 
берешек

1250 Алынуға тиісті 
қысқа мерзімді 
сыйақылар
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