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КІРІСПЕ

Бухгалтерам есеп қазіргі кезеңде маңызды қолданбалы мәні бар ар- 
наііы экономикалық білім аумагы. Сонымен қатар қандайда үйым болма- 
сын бухгалтерам есептің ролі йен маңызы аза зор.

Бухгалтерам есептіц негізгі мақсаты - қаржылық есеп беруді дай- 
ындау үшін компанияның жүмысы туралы жүйелі ақпаратты қалып- 
тастыру. Сонымен қатар қызыгушылык, танытқан түлгаларга, жеке 
кэсіпкерлер мен үйымдардың қаржыльщ жагдайы, қызмет нәтижелері 
және қаржылық жагдайындагы өзгерістер туралы толъщ жэне сенімді 
аппарат беру.

Кэсіпорында бухгалтерлік есепті жақсы ойластырып үйымдас- 
тыру кез-келген кәсіпорынныц қаржылық-шаруаиіылық қызметінің 
негізгі қүрамдас болігі болып табылады, ол қаржылық табыс пен 
түрақтылықты аньіқтайтын бірқатар мэселелерді шешуге мүмкіндік 
береді.

Бухгалтерам есеп - бүл Крзақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп және қаржылық есептілік туралы заңнаиасымен, сондай-ақ есеп 
саясатымен реттелетін жеке кәсіпкерлер йен үйымдардың операцияла- 
ры мен оқигалары туралы ақпаратты жинаудың, тіркеудің және қоры- 
тындылаудыц реттелген жүйесі.

Белгілі голым Б.Де Солозанодың бухгалтерам есепке қатысты мы- 
надай керемет сөздері бар «Бухгалтерам есеп бараық гылымдар мен 
онердің ең алдында түрады, басқалары олсыз өмір сүре алмаса, бухгал
терам есеп үшін олардың ешқайсысы қажет емес».

«Бухгалтерам есеп негіздері» пэнін оқып-үйрену болаіиақ бухгалтер- 
лер, аудиторлар, қаржыгерлердің, экономистер мен банкирлердің кәсіби 
дайындыгы мен іскерлік сапаларын қалыптастыру үшін аса маңызды. 
Бүл пән фундаментальды жэне күрделі теориялық курс болып санала- 
ды, себебі оны толык танып-білмейініие бухгалтерам есеп қызметінің 
қыр-сырын, терминологиялық түсініктері мен қоадану аясын игеріпүгы- 
ну мүмкін емес.

Нүсқаулықта келтірілген материалдар бухгалтерлік есептің негізгі 
үгымдарын түсінуді жеңілдетеді. Әр тараудыц соңында өзін-өзі бақы- 
лау сүрақтары, тесттер және бақылау тапсырмасы бар. Оқу қүралы- 
ныц мазмүны бухгалтерам есеп курсының типтік багдарламасына то
лык; сәйкес келеді. Бүа студенттерге, сондай-ақ бухгалтерлерге арналган 
біліктілмті арттыру курстарының оқытуиіылары мен білімгерлеріне 
үсынылады.
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1-тарау

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ 
ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

1.1 Есеп жүйесінің қалыптасу кезеңдері. Екі жақты жазу жүйесінің 
пайда болуы.

1.2 Казахстан Республикасының меншік нысандары мен заңды 
тұлгалар қызметінің түрлері мен ерекшеліктері.

1.3 Хальщаралық есепті ұйымдастырудың ерекшеліктері.
1.4 Экономикалық гылымдар жүйесіндегі бухгалтерлік есептің орны. 

Бухгалтерлік есептің өзге пәндермен байланысы.

1.1 Есеп жүйесінің қалыптасу кезеңдері.
Екі жакты жазу жүйесініц панда болуы

Адамдардың шаруашылык қызметімен байланысты қарапай- 
ым есеп, тарихшылардың болжамдары бойынша алты мың жыл- 
дай бұрын туындаған, алайда ешкім нақты уақытын айта алмай- 
ды. Бірақ бұған қарамастан ескеретін жағдай есеп барлык әлеу- 
меттік-экономикалық формацияларда бар болған. Көне заманның 
өзінде есеп қызметкерлері жоғарғы жағдайға ие болған. Есеп 
«құдайлардың құпиясы» аталып және оған есеп қызметкерлерін 
арнаған. Есептік қүжаттарды сақтау үшін арнайы байланып және 
сүргі соғылған себеттер, жәшіктер қарастырылған, содан кейін 
оларды арнайы қоймаларда сақтаған.

Адамзаттың тарихи дамуы үрдісінде есеп уақыттың талапгары- 
на сәйкес жетілдіріліп отырған және жылдан-жылға қоғам үшін 
үлкен мағынаға ие болған.

Цифрлар болмаған заманда сандардың орнына тастар, таяқ- 
шалар және баска да қолайлы материалдар колданылған. Көне 
коға.мда алғашқы кауым адамына есеп түк те керек болмаған, 
өйткені оның санайтын ешнәрсесі болмаған. Олар тапқанын сол 
мезетте қолданып отырған. Есеп кашан пайда болды десек, яғни 
біріншіден ада.мда санайтын нәрсе бар болғанда, екінпйден ол сан- 
нан бөлек, саналатын заттардың барлык баска қүрамынаи алаң бо- 
луды үйренгенде.
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Сандардың пайда болуы бухгалтерлік есептің бірінші кезеңінің 
туындауына жағдай жасады - көне есеп, ол қауымдағы тәртіпті 
сақтауға көмектесті. Бұл кезеңде сан нысаннан бөлінбеді: зат си- 
пап қарап және көзбен қабылданды, яғни органолептикалықтүрде, 
осыдан органолептикалық есеп атауы пайда болды. Алайда есеп 
бір орында тұрған жоқ, тиісінше адамзатпен бірге үнемі дамып 
отырды. Есептің дамуына қарай бірлік сандары бойынша бір объ
ект басқасына теңестірілді. Мысалыға, көне қауым мөлшері бой- 
ыпша тагам және еңбек қүралы теңдей бөлінген, олжа түтасымен 
тұтынылған, ал артық қалғаны бірдей етіп бөлінген. Мүндай белу 
есептеудің көпе екілік жүйесін туындатты.

Қарапайым бухгалтерия немесе оны униграфиялық есеп деп 
те атайды, бірінші мыңжылдық ағымында дамыған. Есептің бұл 
түрінің ерекшелігі келесіде, яғни ол шаруашылык өмірдің дерек- 
терін олардың туындаған өлшемдерінде жаңғырткан.

Тарихтан белгілі болғандай, униграфиялық есеп бес кезенде да- 
мыған:

1) инвентарлык есеп;
2) контокоррент;
3) ақша, есеп объектісін баяндаушы;
4) ақша есеп объектісі ретінде есептеу есебімен қосылды;
5) ақша және контркоррент инвентар есебін сіңіріп алды.
Қарапайым бухгалтерия шаруашылык үдерістің барысын жап- 

пай және жүйелік бакылау жүйесін көрсетті. Ол есептің бірыңғай 
жүйесін қүруға және барлык материалдар мен акша қаражаттарын, 
сонымен бірге есептемелерді бакылауға алуға мүмкіндік берді.

Жазу-сызумен бір уақытта пайда болған бухгалтерлік есеп ша
руашылык кызметтің басты қажеттілігі болады. Сауданың пайда 
болуы және дамуы қаржылық есептің қалыптасуына, калькуляци- 
яның туындауына және баскару есебінің басталуына алып келеді. 
Сондықтан да XV ғасырдың екінші жартыжылдығанда Бенедетто 
Котрульи өзінің еңбектерінде бухгалтерлік есепті ғылым ретінде 
алғаш рет атап өтуі кездейсоқтық емес.

Бухгалтерлік есептің тарихына үлкен үлес қосқан Лука Пачоли 
(1445-1515 жж.) - францискандық монах, окымысты математик, 
ол бірінші рет есеп негізін жүйелендірді. Сондықтан оны бухгал- 
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терлік есептің негізін салушы деп атайды. «Шоттар және жазбалар 
туралы трактат» атты өзінің еңбегінде Лука Пачоли бірінші рет екі 
жақты жазуды дәлелдеді, ол қазіргі уакытта да өзінің мағынасын 
жоғалтқан жоқ және бухгалтерлік есеп әдістерінің негізгі элемент- 
терінің бірі болып табылады.

Есеп тарихынан белгілі болғандай, «бухгалтер» термині (неміс 
тілінен Buch-кітап және halter-ұстау) XV ғ. Австрияда пайда бол- 
ды. 1498 жылы Қасиетті Рим империясының императоры Макси
милиан 1 алғашқы бухгалтер етіп Христофор Штехерді тағайын- 
дады.Осы кезеңнен бастап біздің ғылым мен мамандығымыздың 
атауы есеп тіркелімінің негізгі түрі - кітаппен байланыстырылады.

Экономикалық әдебиеттерде бухгалтерлік есеп дамуының төрт 
негізгі кезеңі қарастырылады:

1) тауарлык-акшалық катынастардың туындау кезінен XVIII ғ. 
. аяғынадейін;

2) XIX г. басынан XIX ғ.аяғына дейін;
3) XIX ғ. соңынан XX ғ. басына дейін;
4) XX ғ. басынан бүгінге дейін.
Бухгалтерлік есептің қазіргі тсориялары мен тәжірибесі эконо- 

микалық және саяси өзгерулер барысында өзінің нысандарын өз- 
гертуді жалғастыруда.

Бухгалтерлік есеп ғылым ретінде дамуы бірнеше кезеңнен өтті 
деп айтуға болады (сурет 1.1).

Бірінші кезең
❖ Органолсптика- 
лық сссп псн скі 
жакты есептеу 
жүйесін қамтитын 
сжслгі сссп

❖ Бухгалтсрлік 
сссптін 
қарапайым 
нысаны

Үшінші кезең
❖ Экономикалык 
ғылым ретінде 
бухгалтерлік 
сссптің 
қалыптасуы мен 
дамуы

1-сурет. 1- Бухгаятерлік есеп гылым ретінде даму кезеңдері
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Жалпы айтқанда, бухгалтерлік есеп адамзаттың дамуымен өте 
ертс кезде пайда болтан. Адамзат қоғамы өмірінің нсгізі болып 
материалдық өндіріс процессі габылады. Материалдық өндіріс 
процесі дамуының белгілі бір кезеңінде оны сандық түрде көрсе- 
ту қажеттілігі және мүмкіншілігі туындады. Осы кезде есеп пайда 
болды және ол барлық уақытта материалдық өндіріс процессіне 
қызмет көрсетті, сонымен бірге жетілдіріліп отырды. Сондықтан, 
бухгалтерлердің Халықаралық Федераңиясының таңбасында күн, 
таразы бейнелерімен катар, есептің бір кезде пайда болып, өмір 
бойы жүргізілетіндігін бейнелейтін, Бернуллидің қисық сызығы 
белгіленген (күн - каржылық әрекеттің жарық болуын, таразы - 
баланстық теңдікті білдіреді).

Сонымен, бухгалтерлік есеп көптеген жүзжылдықтар бүрын 
пайда болып гылым ретінде қалыптасты. Ол қазіргі жағдай- 
да кәсіпкерлер мен ұйымдар жүмысын жан - жақты бакылап, 
оны басқару үшін бағыт - бағдар беріп отыратын сала болып 
табылады.

1.2. Қазақстан Республикасыныц меншік нысандары мен 
заңды түлғалар кызметінін түрлері мен ерекшеліктері

Заңды тұлға - адамның кез келген жиынтыты емес, ұйым- 
дық бірлігімен бөлшектенетін, яғпи мақсаттарымен міндеткте, 
құқықтары айкын көрсетілген өз жарғысы және ережесі бар ұйым- 
дық бірлік.

Заңды түлғаның дербес балансы не.месе сметасы болуға тиіс. 
Қазақстан Республикасында заңды түлғалар коммерциялық ұйым 
және коммерциялык смес ұйым түрінде қүрыла алады.

Өз қызметінің негізгі максаты ретінде пайда табуды көздейтін 
ұйым коммерциялык үйым деп танылады.

Коммерциялык ұйым болып табылатын заңды тұлға мемлекет- 
тік кәсіпорын, шаруашылық серіктестік, ондірістік кооператив, ак
ционера! к қоғам нысандарында қүрылуы мүмкін.

Мемлекеттік кәсіпорынға жататындар:
- Шаруапіылық жүргізу қүкығына негізделген кәсіпорындар;
- Оперативті баскару құқығына негізделген кәсіпорындар.
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Шаруашылық серіктестіктер түрі:
- Толық серіктестік;
- Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
- Қосымша жауапкерлігі бар серіктестіктер;
- Сенім серіктестігі.
Пайда түсіру негізгі мақсаты болып табылмайтын және алынған 

пайданы катысушылар арасында бөлмейтін занды түлға коммер
циялык емес ұйым деп танылады.

Коммерциялык емес ұйымдар әлеуметтік, мәдени, ғылыми, 
қайырымдылық, мекеме, қоғамдық бірлестік, коғамдық кор, тұты- 
ну кооперативу діни бірлестік т.т.б түрде болуы мүмкін.

Бухгалтерлік есеп меншік нысандары мен заңды тұлғалар қыз- 
метінің түрлері мен ерекшеліктері сәйкес үйымдастырылады.

. 1.3 Ха.тықаралық есспті ұйымдастырудың ерекшеліктсрі

Бухгалтерлік есеп - бизнес тілі. Ол кез-келген бизнеске тән 
қызметтің сан- алуан түрлерін байланыстырупіы буын болып та- 
былады. Есеп мәліметтерінің негізінде салыктарды есептеу жүзе- 
ге асырылады, кең шеңберлі мүдделі пайдаланушыларға тапсыру 
үшін қаржылык қорытынды есеп құрылады. Басқаша айтқанда, 
бухгалтерлік есеп кез-келген қоғамның күнделікті өмірінің көпте- 
ген жақтарына эсер етуші қызметтің ең бір пайдалы саласы болып 
табылады.

Қазақстан Республикасыныц кең шеңберлі халыкаралық бай- 
ланыстары, оның ішінде кеңейіп келе жатқан еліміздің экономи- 
касына шетелдік инвестициялардың тартылуы бухгалтерлік есеп 
жүйесін реформалау және халықаралық тәжірибеде қабылданған 
бухгалтерлік есеп стандарттарына кошу міндеттерін қойып отыр. 
Реформалау дегеніміз - бір нәрсепі өзгерту, қайта жасау немесе 
кайта қүру процесі. Бүдан Қазакстан Республикасында калыпта- 
сқан бухгалтерлік есеп жүйесін өзгерту (қайта карау) керек деген 
пікір туындайды. Яғни халықаралық есеп жүргізудің ең таңдау- 
лы дәстүрі мен ережелеріп отандык есеп жүйесінің бойына сіңіру 
кажет. Көптеген мемлекеттер, өздері пайдаланатын есеп моделіне 
(үлгісіне) байланысты төменде аталған топтардың біріне жатады:
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- британ-америкалық
- континенттік
- оңтүстік америкалык.
- интернационалдық
- исламдық.
Қазақстандағы бухгалтерлік есеи британ-америкалық модель- 

мен жүргізіледі.

1.4 Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі бухгалтерлік 
есептің орны. Бухгалтерлік есептің өзге пәндермен 
байланысы

Ғылым дегеніміз - адамның табиғат, коғам және өзінің танымы 
туралы білім алуға бағытталған рухани қызметінің ерекше формасы.

Экономикалық ғылым дегеніміз - экономиканың жүмыс істе- 
уіне жалпы методологиялық көзқарас туындыратын ғылым болып 
табылады.

Барлық экономикалық ғылым екі топқа бөлуге болады:
1) жалпытеориялық, іргелі (фундаментальды) ғылым;
2) нақты-экономикалық ғылым, қолданбалы ғылым.
Өз кезегінде экономикалық теория мұндай бөлімдерден түра- 

ды:
- Жалпы экономика;
- Микроэкономика;
- Макроэкономика;
- Әлемдік экономика
Накты экономикалық ғылым, қолданбалы ғылым -накты сала- 

ларындағы ніаруашылық қызметтің экономикалык қарым-қатына- 
старын зерттейді.

Бұл топқа кіретіндер:
- салалық (сауда экономикасы, ауыл шаруашылық экономика- 

сы, құрылыс экономикасы, байланыс экономикасы т.с.с);
- функционалдық (каржы, ақша айналымы, несие, табиғатгы 

пайдалану экономикасы, маркетинг, менеджмент);
- ақпараттық-талдамалык (статистика, шаруаіпылық кызметті 

талдау, бухгалтерлік есеп);
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- тарихи-экономикалық (экономикалық тарих, экономикалық 
ілімдер тарихы).

Бухгалтерлік есеп экономикалық ғылым ретінде бар өзара 
әртүрлі пәндермен байланыста. Бухгалтерлік есеп фундамен- 
талььдық ғылымдардың бірнеше сериясына сүйене отырып шару- 
ашылық процесстер зерттейді және өзіне тиесілі негізгі ұғымдар- 
ды қалыптастырады. Бірінші кезекте осындай іргелі (фундамен- 
тальды) ғылым болып философия табылады.

Экономикалық ғылымдар қоғамда қалыптасқан өндірістік қа- 
тыныстарды зерттейтін өздерінің негізі ретінде экономикалық те- 
орияны алады. Экономикалық теория өндіріс күштері, ресурста- 
ры, баға, тауар, ақша, табыстар, шығыстар және т.б. санаттарды 
қүруға мүмкіндік береді. Осыған орай бухгалтерлік есептің негізгі 
методологиялық базасы болып экономикалық теория табылады.

Бухгалтерлік есепте жекелеген көрсеткіштерді жинақтау мен 
топтауда статитка пәні зерттейтін статистикалық әдістер қолда- 
нылады, осының нәтижесінде бухгалтерлік есеппен статистика- 
ның өзара байланысы туындайды.

Бухгалтерлік есеп қаржылық (қаржы, салық және салық салу, 
ақша, несие, банк, сақтандыру) пәндермен тығыз байланыста.

Бухгалтерлік есеп информатикамен де тығыз байланыста. 
Қазіргі за.манда бухгалтерлік есеп есептеу техникасынан бөліп қа- 
ралмайды, себебі бухгалтер есептің ұйымдастыру кағидалары мен 
техниканы пайдалану мұмкіндіктсрін толық білуі тиіс.

Сонымен қатар бухгалтерлік есеп аудитпен де тығыз байланыс
та. Аудит бухгалтсрлік есепті тексерумен байланысты.

Заң ғылымдарының шаруашылық процесте алатын орны ерек- 
ше, осыған орай бухгалтерлік есептің олармен байланысы туын
дайды.

Білімін тексеруге арналган сурақтар

1. Есеп жүйесінің даму кезеңдері бойынша не білесіз?
2. Униграфиялық есептіц да.му кезеңдері
3. Бухгалтерлік есептіц негізін қалаушысы кім болып сапалады?
4. Бухгалтсрлік есептің қандай модельдсрін білесіз?

https://??.??/


14 • Бухгалпіерлік есеп негіздері

5. Қазақстан Республикасындағы занды тұлғалардың жіктелуін 
көрсетіңіз.

6. Бухгалтерлік есептің өзге пәндермен байланысы кандай?

Тест сурақтары

1. Бірінші бухгалтер атагын алган алгашқы лауазымды тулга:
A) Лука Пачоли;
B) Бенедикт Котрульи;
C) Христофор Шгехер;
D) Франческо Вилла;
E) Галилей.

2. Бухгалтерлің есептің негізін қалауіиысы
A) Христофор Штехер;
B) Лука Пачоли;
C) Бенедикт Котрульи;
D) И.В.Шерра;
E) А. М. Галаган.

3. Бухгалтерлік есептегі «Арифметика, геометрия сомасы, про
порция жэне цатыиастар туралы ілім» деп аталатын алгаіиқы бас- 
па жумысыпыц авторы:

A) Инсбруктік есеп палатасының іс жүргізушісі Христофор Штехер;
B) Швейцариялық талым Шерра;
C) Г алым математик Лука Пачоли;
D) Итальяндық талым Галилей;
E) Итальяндык көнес, неаполитандык дипломант Бенедетто Котру

льи.

4. Экономикалық гылымныц негізгі топтары:
A) Жалпы экономика;
B) Жалпытеориялық, фундаменталььдык гылымдар;
C) Микроэкономика;
D) Макроэкономика;
E) Жалпы экономика және әлемдік экономика.

5. Бухгалтерлік есептіц философиямен озари байлаиысыи зертте- 
уде мацызды орып алатып философия болімдері:

А) Онтология, Гносеология;
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B) . Этика жәнс Эстетика;
C) Метафизика;
D) Аксиология, Логика;
E) Саяси жәнс діни философия.

6. Ха.іықара.іық тэжірибеде крлданылатын бухгалтерлік есептің 
негізгі модельдері:

A) Журнал-ордерлі, жеңілдетілген;
B) Континенталдык, онтүстік американдық;
C) Мемориал-ордерлік;
D) Автоматтандырылған;
E) Аралас.

7. Әлемдік тлжірибеде крлданылатын бухгалтерлік есеп моделъдері:
A) Исламдық;
B) Журнал-ордерлік;
C) Мемориал-ордерлік;
D) Автоматтандырылған;
E) Солтүстік американдық.

8. Есеп қызметкерлерінің халықаралық эмблемасы ретінде та- 
нылган бухгалтерлердің елтаңбасында бейнеленген:

A) Күн, таразы, Бериулли қисығы;
B) Ай, кайшы, таразы;
C) Калькулятор, таразы;
D) Кітап, таразы, Бернулли кисығы.
E) Көзілдірік, кітап.

9. 1494 жылы екіжақты жазу жүйесін сипаттаган матема- 
тик-галым, францискандық монахы:

A) Леонардо да Винчи;
B) Никколо Макиавелли;
C) Блез Паскать;
D) БенедеттоКотрульи;
E) Лука Пачоли.

10. Орта гасырларда есептің екі негізгі багыттары крлыптасты:
A) Қарапайым бухгалтерия, камералдық бухгалтерия;
B) Күрделі бухгалтерия, ақшалай бухгалтерия;
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C) Екіжақты бухгалтерия, кассалық бухгалтерия;
D) Қалыпты бухгалтерия;
E) Табиғи бухгалтерия.

11. 1944 жы:іы француз галымы уш фигурадан: күн, таразы, Бер
нулли қисыгы жлне «Ғылым, сенім, тэуелсіздік» уранынан туратын 
бухгалтерлердің халыкрралык, елтацбасын усынды:

A) Луи Пастер;
B) Лука Пачоли;
C) Якоб Бернулли;
D) БенедеттоКотрульи;
E) Жан-Батист Дюмарше.

12. Бухгалтерлердің Халықаралық конгресі есептік қызмет- 
іиілердіц интернационалдық эмблемасы ретінде Жан-Батист Дю
марше усынган елтаңбаны бекіткен жыл:

A) 1938 ж.;
B) 1944 ж.;
C) 1946 ж.;
D) 1953 ж.;
E) 1978 ж.

13. Қаржылық қызметтіц бухгалтерлік есеппен жарықтанды- 
руын бейнелейтін бухгалтерлер елтаңбасының нышаны:

A) Күн;
B) Ай;
C) Таразы;
D) Кітап;
E) Көзілдірік.

14. Баланспіы бейнелейтін бухгалтерлер елтаңбасыныц нышаны:
A) Күн;
B) Қайшы;
C) Таразы;
D) Калькулятор;
E) Кітап.

15. Бір рет қурылган есептіц мэцгілік өмір сүретінін бейнелейтін 
бухгалтерлер елтацбасыныц нышаны:

А) Ай;
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B) Қайшы;
C) Таразы;
D) Кітап;
E) Бернулли қисығы.

16. Бухгалтерлер елтацбасында жазылган уран:
Л) «Бостандык, теңдік, бауырластық»;
B) «Гылым, сенім, тәуелсіздік»;
C) «Кәсібилік, тұрақтылық, табыс»;
D) «Дебет, Кредит, Баланс»;
E) «Сенімді, адал, кәсіби».

17. Бухгалтер ма.нандыгыиыц қазіргі угымында пайба болган 
жылы:

A) 1958 ж.;
B) 1854 ж.;
C) 1946 ж.;
D) 1953 ж.;
E) 1973 ж.

18. Қарапайым униграфиялық бухгалтерия дәуірінде бухгалтерлік 
есеп жургізу эдістері:

A) Тізімдеу, екі жақты жазу;
B) Түгендеу, шоттар;
C) Бағалау, есептеу;
D) Жоснарлау;
E) Қайта бағалау.
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2-ntapay

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕ РЕТІНДЕ

2.1 Бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйе ретіндегі мәні мен функ- 
циялары.

2.2 Казахстан Республикасындагы бухгалтерлік есепті нормативті 
- қуқықтық реттеу.

2.3 Бухгалтерлік есептің дамуына эсер етуші ұйымдар.
2.4 Шаруашылық есеп түрлері мен есепте қолданатың өлшеуіиітер.
2.5 Бухгалтерлік ақпаратты пайдаланушылар.
2.6 Бухгалтерлік есептің базалық принциптерімен қаржылық есепті- 

ліктің сапалық сипаттамалары.

2.1 Бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйе ретіндегі 
мәні мен функииялары

Кез-келген әлеуметтік-экономикалық жүйе экономикасында 
әртүрлі шаруашылық жүргізуші субъектілер - меншіктің барлық 
нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар пайда болады және жү- 
мыс істейді. Ұйымды басқарудың көп бөлігі бухгалтерлік есеп де- 
ректері бойынша, жеткізілетін ақпарат негізінде жүзеге асырыла- 
ды.

Кәсіпкерлікті дамыту кәсіпкерлік қыз.метті баскару, бақылау 
және талдау салаларында бухгалтерлік ақпараттардың рөлі ар- 
туымен қатар жүрсді. Бұл ақпараттың уақыттылығы, сапасы мен 
сенімділігі бухгалтердің білімділігі мен кәсіби дайындығының 
жоғары деңгейімен қамтамасыз етіледі.

Бухгалтерлік есеп - бұл бакылау және басқару мақсатында ша- 
руашылық субъектісі туралы ақпаратты үздіксіз және өзара байла- 
нысты бақылау, бағалау, тіркеу, өңдеу және беру жүйесі.

Бухгалтерлік есеп - кәсіпкерлер мен ұйымдардың операция- 
лары мен окиғалары туралы ақпартар жинау, тіркеу және қорыту 
жүйесін білдіреді.

Бухгалтерлік есеп өрісіндегі көрсеткіштер жүйесін қалыптасты- 
рып, бұл ұрдісті дүрыс ұйымдастырудың басты максаты - сыртқы 
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пайдаланушылар мен кәсіпорын басшыларын ақпаратпен қамта- 
масыз ету. Ақпараттармен қамтамасыз ету басқару жүйесінің не- 
гізгі элементтерінің бірі болып табылады.

Есепке алынған ақпараттардық көмегімен ұйымдардың қыз- 
метін жедел басқару үшін, экономикалык болжамдар мен ағымдық 
жоспарлар жасау үшін, сонымен қатар ел экономикасының даму 
заңдылықтарын зерделеу және зерттеу экономикалық тетіктің бірі 
ретінде пайдаланады.

Компанияның шаруашылық қызметінде және оларды басқару 
үшін белгілі бір ақгіарат қажет. Бухгалтерлік есеп нсгізгі ақпарат- 
тық база болып табылады.

Есептік ақпарат, ақпарат пайдаланушы түлғалар шешім қабыл- 
дауда қолданатын қаржылық және қаржылық емес ақпараттарды 
қамтиды (2.1 -сурет).

Бухгалтерлік ақпара г

Каржылық ақпарат

> Баланстык есептілік
> Пайда мен задал туралы 
есептілік
> Ақша каражаттарының 
қозғалысы туралы есептілік
> Өнімдерін өндіругс жұмсалған 
шығындар
> Пайда
> Операциялык шығыстар

Қаржылык емес ақпарат

> Клиснтгердің 
қанағаттанушылығы
> Қызметкерлердіц 
канағаттанушылығы
> Тауарлар мсн қызмет көрсету 
сапасы
> Ақаулар пайызы
> Клиснттердін шағымдарының 
саны

2.1-сурет  - Бухгалтерлік ақпараттыц қүраліы

Қазіргі заманғы экономикалык эдсбиетте бухгалтерлік есептің 
бес негізгі функциялары қарастырылады:

- ақпараттық;
- жоспарлы;
- бақылау;
- талдау;
- кері байланыс функциясы.
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2.2-сурет.  Бухгалтерлік есептіц функциялары

Бухгалтерлік есепті зерттеу білім алуға және маңызды басқару 
шешімдерін қабылдай білуге мүмкіндік береді. Есептік ақпараттар 
кәсіпорын ішінде де, одан тыс жерде де сондай шешімдерді қабыл- 
дауға негіз болады.

Жоспарлау (planning) - іс-әрекеттердің тәртібін 
түжырымдау процсссі. Ол максатгыц қойылуын, оган жету 
жолдарының іздестірілуін және ең жаксы альтернативтің 

^таңдалуын қамтмды. )

Бұл кезеііде (сатыда) бухгалтер кәсіпорыида бар каржылык 
альтернативтер туралы анык (айқын) қорытыиды ссспті дайыіідап - 
тапсыруга міндетті. Келешекке жоспар жасау үшін ақша қаражаттарына 
леген кажетгіліктер және болжамды таза табыс (пайда) туралы 
ақпараттардын маңызы зор.

Бақылау (control) - жоспардың нақты орындалуын 
қадаі-алау процесс і, баскаша айтканда іс-әрекеттің 
жоспаоға каншалыкты сәйкес кслетінлігін аныктаұ. JL.

Ьұл кезеңде (сатыда) бухгалтер нақты шығындар мен табыстарлың 1 
жоспармен салыстырылуьшан тұратын ақпараттарды дайындауға тиісті.

Багалау (evaluation) барлық қабылданган 
іпепіімдер жүйесін, оларды жаксарту 
мақсатында зерттеу процессі. 1

Бұл кезенде максатка қолжеткізілгендігін түсінудің маңызы зор, және де L 
егер олай болмаса (мақсат орындалмаған болса), оііда каіідай себеп і 
болғандыгы: жоспарлаудың немесе бақылаудың кеміпіліктерінеи не 
болмаса максапын озі кагс тацдалі андыгы аныкталады. Бағалау ақпараты ■ 
жылдық және басқадай қаржылык қорытынды есептерде бухгалтерлік S 
ақпараттардын негізінде көрсетіледі.

2.3-сурет.  Басқару үшін бухгачтерлік ақпаратпен қамту
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Ол үш бірдей міндетті қызметті (функцияны) - жоспарлауды, 
бақылауды, бағалауды - жүзеге асыру үіпін басқару аппаратын 
сандық ақпараттармен қамтамасыз етеді. (2.3-сурет)

Бухгалтерлік есептің барлық функциялары бір-бірімен алдына 
қойылып отырған бірыңғай мақсатпен тығыз байланысты - бух- 
галтерлік ақпараттың жоғары сенімділігін қамтамасыз ету.

2.2 Казахстан Республикасындағы бухгалтерлік есепті 
норматнвті-күкыктық реттеу

Қүқық дегеніміз - мемлекет арқылы қамтамасыз етілетін, 
әділеттілік туралы адамдардың көзқарастарынан көрініс та- 
батын, жалпыға бірдей міндетті нормалардың жиынтығы. Ал 
нормативті-құқықтық реттелу дегеніміз - ол әр түрлі норма- 

•тивтік-қүқықтық қүралдар арқылы қоғамдық қатынастарға максат- 
ты түрде бағытталған іс-әрекеттердің жиынтығы. Ягни кез келген 
объектілер, субъектілер мен қатынастар белгілі бір нормалардың 
көмегімен ретке келтіріліп отырады.

Бүгінде кез келген саланың нормативтік-қүқықтық реттел- 
уі, ең алдымен, мемлекет қабылдап, бекіткен зандар, заңнама- 
лар, кодекстер, қаулы, жарғылар, т.б. құжаттармен, әлемдік 
деңгейде мақүлданған стандарттарды басшылыққа ала отырып 
жүргізіледі.

Осындай қалыптасқан жалпы кұқықтық реттелуге сүйене 
отырып, ҚР бухгалтерлік есеп саласында нормативті-қүқықтык 
реттелу 4 деңгейде жүргізіледі. Бүгінде кез келген саланың нор- 
мативтік-қүқықтық реттелуі, ең алдымсн, мемлекет кабылдап, 
бекіткен заңдар, заңнамалар, кодекстер, каулы, жарғылар, т.б. 
қүжаттармен, әлемдік деңгейде мақұлданған стандарттарды бас- 
шылыкка ала отырып жүргізіледі.

Осындай калыптаскан жалпы қүқыктык реттелуге сүйене оты
рып, ҚР бухгалтерлік есеп саласында нормативті-қүқықтық ретте
лу 4 деңгейде жүргізіледі:

Бірініиі денгей - «Бухгалтерлік есеп пен каржылық есептілік 
туралы» Казахстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы 
№ 234-ПІ Заңы.
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Екініиі денгей - харжылых есептілік стандарттар жүйесі. Стан- 
дарттар - бухгалтерлік есеп пен қаржылық есепті дайындау ере- 
желері.

Үшініиі денгей - бухгалтерліх есеп стандарттарының мазмұ- 
нын ашып көрсететін әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар, нор
матив™ құжаттар, басқадай салалық әдістемелік материалдар, 
т.б.

Төртінші денгей - ұйымның дайындаған Есеп саясаты. Есеп 
саясаты дегеніміз бухгалтерліх есепті жүргізу әдістерінің жиын- 
тығы - шаруашылық қызметі фактілерінің ағымдағы топтары 
мен қорытынды жалпыламасын бастапқы бақылау, кұндық өл- 
шеу. Казахстан Республикасының заңнамасына орай, есеп саяса
ты Қазақстан Республихасының бухгалтерліх есеп пен харжылых 
есептіліх туралы заңнамасының талаптарына, халыхаралых не- 
месе ұлттых стандарттарға, шағын және орта бизнесхе арналған 
халыхаралых стандартха және бухгалтерліх есеп шоттарының 
үлгі жоспарына сәйхес, олардың хажеттіліхтері мен хызмет ерех- 
шеліхтері негізге алына отырып, бухгалтерліх есепті жүргізу және 
харжылых есептіліхті жасау үшін дара хәсіпхср немесе ұйым хол- 
дануға хабылдаған нахты принциптерді, негіздерді, ережелерді, 
тәртіп пен прахтиханы білдіреді

2.3 Бухгалтерлік есептін дамуына эсер етуші ұйымдар

Бухгалтер.!ік есепті реттеуші халықаралық ұйымдар. Бүгінгі 
танда нарых эхономихасы дамыған (өрхениетті) барлых мемлехет- 
терде хәсіби бухгалтерлердің хоғамдых институттары өздерінің 
хүхыхтых жэне үйымдых инфраструхтураларымен дамып отыр. 
Көптеген мемлехеттерде бухгалтер-аудиторлардың хәсіби ұй- 
ымдары хұрылған. Мысалы, Ұлыбританияда - Ант беруші бух- 
галтерлер институты, АҚШ-та - Ант беруші хоғамдых бухгалтер- 
лердің Америхалых институты, Шотландияда - Ант беруші бух- 
галтерлер институты және тағы басхалар. Әлемдіх эхономиханың, 
бизнестің және сауданың интсрнационалдануына байланысты 
халыхаралых дәрежедегі бухгалтерліх есептің және хорытынды 
есеп берудің хөлемінің өсіп, маңызының артып хеле жатхандығын 
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көреміз. Қазіргі кезде бухгалтерлік есепті үйымдастыру тәжіри- 
бесіне елеулі эсер ететін төмендегі халыкаралық ұйымдар жұмыс 
істейді:

1. Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары жөнін- 
дегі комитет. Халықаралык стандарттар жасау мақсатымен 
1973 жылы құрылған. Оған 75 мемлекеттен 100 астам бухгалтер- 
лік ұйымдар мүше.

2. Бухгалтерлердің халықаралың Федерациясы. 1977 жылы 
құрылған. Негізгі мақсаты - бухгалтер кэсібін элемдік масштабта 
координациялауды дамыту жэне бухгалтерлік есеп стандарттарын 
жетілдіру. Осы федерацияның қүрамында.

3. Біріккен Ұлгтар Ұйымының жанынан құрылған Бухгалтерлік 
есеп пен қорытынды есеп берудің халықаралық стандарттары 
бойынша окіметаралық жумысиіы топ. 1979 жылы құрылған.

' Оның мүшелері барлык мемлекеттер.
4. Еуропалық экономикалық қауымдастық. 1957 жылы құрыл- 

ған. Қазір басқаша аталады - «Еуропалық одақ». Қауымдастық 
шеңберінде есеп жүйесін реттеу мэселелерімен айналысады.

2.4 Шаруашылык есеп түрлері мен есепте қолданатын 
өлшегіштер

Шаруашылық есеп халық шаруашылығы жоспарының жалпы 
ел бойынша жэне эр бір үйым жэне мекеме бойынша жеке-жеке 
орындалуын көрсетеді. Оиың мэліметтері халық шаруашылығы 
салалары болып табылады - өнеркэсіп, ауыл шаруашылығы, 
қүрылыс, сауда, көлік жэне т.б. салалары қызметтерін сипаттайды.

Осындай мэліметтердің барлығы шаруашылық есептің эр түрлі 
көрсеткіштерінің көмегімсн алынады. Осыған орай шаруашылық 
есептің мына түрлері бар:

- Жедел есеп;
- Статистикалық есеп;
- Бухгалтерлік есеп (сурет 2.4).
Субъектілердің шаруашылык ресурстары өлшенетін жэне 

орындалған іс-эрекеттерді есепте бейнелейтін өлшеу бірліктерін 
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есептік өлшегіштер деп атайды. Шаруашылық есепте қолданыла- 
тын есеп өлшегіштері 3 түрге бөлінеді:

- заттай
- еңбек
- ақшалай.

2.4-сурет. Шаруаіиылык; есептің түрлері

Z/
; Жедел есеп - ' ' Статистикалық есеп - \ ' Бухгалтерлік '
! шаруашылык ; 1 жаппай қоғамдык ; 1 сссп -
; процсстері мен ) 1 құбылыстарды зерттеу 1 і кәсіпорынның ;
; құбылыстарына ]; жәнс бақылау жүйссі. [ шаруашылык
1 оларды тікелей ! ] Статистика жаппай ] қызметін жаппай, ;
1 жүзеге асыру ;! коғамдық ; 1 үздіксіз және ;
; барысында !; кұбылыстардың сандық ! ; қүжатгандыру
; бақылау жасауға 1 ; жағын оның тікелей ! арқылы ақшалай
! арналған ; 1 байланысты сапалық 1 бейнеде жинау,
іі ; і жагымсн байланыстыра 1 ; тіркеу және ;
1і 1; отырып зерттейді. ] қорытындылау

\ S
жүйесі. /

Заттай өлшегіштер есептеу, салмақтау, санау мәліметтерін алу 
үшін колданылады. Мүндай өлшегіштер болып табылатындар: 
метр, сантиметр, килограмм, тонна, литр, текше метр, т.б. Мы- 
салы, матаны - метр, көмірді -тонна, сүтті -литрмен, астыкты - 
центнермен өлшейді.

Еңбек өліпегіштері жұмсалған еңбектің мөлшерін есептеуге 
арналған. Оларға жүмыс күндері, сағаттар мен минуттар жатады. 
Бұл өлшем түрі еңбеккерлердің, қызметкерлердің, жұмысшылар- 
дың еңбек акы және еңбек нормаларын, оның өнімділігін есепте
уге қажет.

Ақшалай өлшегіш біркелкі және біртекті бейнеде піаруашылық 
құбылыстарды есептеу үшін колданылады. Ақшалай өлшем 
арқылы баға, пайда, несие, материалдық құндылықтар, өзін-өзі 
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каржыландыру сияқты көрсеткіштерді сипаттап көрсетуге бола- 
ды. Яғни, қорытындыланған деректер алу үшін ақшалай өлшем 
қажет. Ақшалай өліием өнімнің өзіндік құнын, еңбек ақы көлемін, 
таза пайда мен залалды жинақтау үшін қолданылады. Казахстан 
Республикасында акшалай өлшем бірлігі - теңге мен тиын.

2.5 Бухгалтерлік ақпаратты ііайдалануіііылар

Нарықтық эхономикада^ бухгалтсрлік есептің негізгі мақсаты, - 
мұндай ақпараттарды алуға мүдделі тұлғалардың осы немесе өзге 
топтарына ұйымның шаруашылық қызметі туралы қажетті ақпа- 
раттарды ұсыну болып табылады.

Есеп ақпараттарын қолданушылар - ұйымның қаржылық 
және мүліктік жағдайы туралы ақпараттарға мүдделі, бүл ақпа- 

. раттарды қүрудың тәртібі туралы минималды білімі және оны 
қолдану дағдылары бар заңдых немесе жеке түлғалар. Әлемдік 
тәжірибеде есептік ақпаратты қолданушылар ехі негізгі топқа 
бөлінеді:

1) ішкі;
2) сыртқы.
Ішкі пайдаланушыларға мыналар жатады:
- күрылтайшылар;
- мүлік иелері;
- әкі.мшілік;
- менеджерлер;
- бухгалтерия;
-ұйымның қызметкерлері.
Сыртқы ақпарат пайдаланушылар:
- инвесторлар;
- жабдықтаушылар;
- сатып алушылар мен тапсырыс берушілер;
- аудиторлық фирмалар;
- Казахстан Республикасының статистика агенттігі;
- банк мекемелері.
Өз кезегінде ішкі жэне сыртқы ақпарат пайдаланушыларды 

ке.іесі санаттарга бо.іуге бо.іады:
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1) ұйы.мның басшылығы (директор, директордың орынбасары, 
бас бухгалтер, т.с.с.);

2) қызметіне тікелей мүдделілср (инвесторлар, несие, займ бе- 
рушілер, болашак акционерлер, тапсырыс берушілер);

3) ұйым қызметіне жанама мүдделілер (аудиторлық фирмалар, 
кәсіподақ үйымы, салық органы, кор биржалары).

Сонымен, бухгалтерлік ақпаратты пайдаланушылар болып 
ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесіне қы- 
зығушылық білдіретін кез-келген заңды және жеке тұлғалар табы- 
лады.

2.6 Бухгалтерлік есептің базалық принциптері мен 
каржылык есептіліктің сапалық сипаттамалары

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

Есеп принцинтері барлық есеп процессін жүргізу мен қо- 
рытынды есепті қүрудың негізін күрайды. Бухгалтерлік есеп 
процессін жүргізу мен қорытынды ссегіті қүруға негіз болатын 
принциптер ретінде «Бухгалтерлік есеп пен каржылық есептілік 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы мен Халыкаралық 
қаржылық есептілік стандарттарында есептеу және үздіксіздік 
аталған.

Ақпарат халықаралык денгейде қолданылу үшін келесі сапа- 
лық сипаттамалар талаптарына жауап беруі керек:

- Түсініктілік.
- Орындыльщ.
- Сенімділік.
- Салыстырмалылық.
Түсініктілік қағидасына сәйкес қаржылық есептілікте көрсетіл- 

ген ақпараттардың пайдаланушыларға түсінікті болу керек. Шару
ашылык кызметі жөніндегі тіркелген барлық фактілер гүсініктілік 
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қағидасына сай, пайдаланушыларға түсінікті және қарапайым 
жолдармен орындалуы керек.

Орындылық қағидасы бойынша шешім қабылдаушы пайдала- 
нушылар үшін ақпарат пайдалы болу үшін орынды болуы керек. 
Ақпарат орынды болып табылады, егер де пайдаланушыларға өт- 
кен, қазіргі немесе болашақтағы оқиғаларды бағалауға, дәлелдеуге 
немесе оның бүрынғы бағаларын жөндеуге ықпалын тигізе оты- 
рып, пайдаланушылардың экономикалық шешім қабылдауына 
эсер ететін болса.

Сенімділік қағидасы. Пайдалы болу үшін ақпараттар сенімді 
болуға тиіс. Яғни, ақпаратта айтарлықтай қате немесе бұрма- 
лау болмаса және пайдаланушылар оған сенімді болса, ол сенімді 
ақпарат болып табылады.

Салыстырмалық қағидасы. Үйымның қаржылық жағдайы 
. жөніндегі ақпараттар пайдалы жэне маңызды болуы үшін есепті 

жылдың көрсеткіштері басқа да өткен жылдардын көрсет- 
кііптерімен салыстырулуы керек. Ақпарат пайдаланушылар каржы 
есептілігін дайындау кезінде ұйым пайдаланатын есеп жүргізу са
ясаты, осы саясаттағы барлық өзгерістер жэне осы өзгерістердің 
нәтижелері туралы хабардар болуы тиіс.

Сапаға койылатын талаптардың барлығының орындалуының 
нэтижесінде ұйымның қызметі жөніндс толық, дүрыс жэне пайда
лы ақпараттар берілуі тиісті.

Бііімін тексеруге арналган сұрақтар

1. Бухгалтерлік есептің ақпараггық жүйе ретіндегі функциясын көр- 
сетіңіз.

2. Бухгалтерлік есепті ұйымдастыруда реттсйтін нормативтік қүжат- 
тарды атаңыз.

3. Шаруашылық есептің кандай түрлері бар?
4. Жедел есептің мәні мен рөлі.
5. Статистикалық ессп максаты мен сипаттамасы.
6. Бухгалтерлік есепке анықтама берініз.
7. Бухгалтерлік есептің түрлері және олардың сипаттамасы.
8. Ақпарат пайдаланушылардың жіктелуі.
9. іііікі ақпарат пайдаланушыларға кімдер жатады?
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10. Сыртқы ақпарат пайдаланушыларға жататындар.
11. Есепте қолданатын өлшеуіштерді көрсетіңіз.
12. «Концепция» деген сөздің мағынасы.
13. Ақпарат халықаралық денгейде қолданылу үшін қандай сапалық 

сипаттамалар талаптарына жауап беруі керек?
14. Бухгалтерлік ссеп процессін жүргізу мен қорытынды есепті қүруға 

негіз болатыи принциптері.

Тест сүрактары

1. Тікелей қаржылық қызыгушылықтары бар есептік аппарат 
пайдаланушылар:

A) Аудитор;
B) Кредиторлар;
C) Қаржылық директор;
D) Менеджерлер;
E) Салық органы.

2. Тікелей кррзкылық қызыгушылықтары бар есептік акрарат- 
тардың сыртқы пайдаланушылары:

A) Менеджерлер, бөлім басшылары;
B) Қаржылық органдар, аудиторлар;
C) Инвесторлар, кредиторлар, жабдықтауіпылар;
D) Министрліктер, кеңесшілер, сатып алушылар;
E) Әкімшілік пеп қызметкерлер.

3. Кәсіпорын қызметіне зканама мүдделі есептік ақпараттарды 
пайдаланушылар:

A) Аудитор;
B) Баскарушылар;
C) Директор;
D) Жабдыктаушылар;
E) Менеджерлер.

4. Тікелей қарзкылық қызыгушылықтары зкок, есептік ақпарат- 
тардың сыртқы пайдаланушылары:

A) Меншік иелері, әкі.мшілік;
B) Менеджерлер, болім басшылары;
C) Кредиторлар, инвесторлар, сатын алушылар;
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D) Қызмет көрсететін банкілер, аудиторлық фирмалар;
E) Акционерлер, жабдыктаушылар, сатып алушылар.

5. Каржылық ақпаратты ішкі пайдаланушылар:
A) Аудиторлар;
B) Кеңесшілер;
C) Жабдыктаушылар;
D) Менеджерлер;
E) Салық органы.

6. Казахстан Республикасында бухгалтерлік есепті реттеуші нор- 
мативтік-қуқықтық қужаттарга жататындар:

A) ҚР Азаматтық Кодексі;
B) Ішкі фирмалық стандарттар;
C) Үйымның Жарғысы;
D) Ішкі тәртіп Ерсжесі;
E) Үйымның есеп саясаты.

7. Шаруашылык, есептің түрі:
A) Салықесебі;
B) Қаржылық есеп;
C) Статистикалық есеп;
D) Басқару есебі;
E) Салалык есеп.

8. Статистикалық есеп:
A) Барлық заңды түлғалар жүргізуге міндетті;
B) Жаппай коғамдық кұбылыстарды бақылау мен зерттеу жүйесі;
C) Барлық мүлік, капитал және міндетгеменің тіркелі.мін толық жүзе- 

ге асырады;
D) Үйымды баскару мен бақылаудағы күнделікті есепті жүзеге асы- 

руге арналған есеп;
E) Жинау, тіркеу және ақпаратты жалпылаудың ақшалай мағынада 

қалыптаскан жүйесі.

9. Бухгалтерлік есеп:
A) Үйымды баскару мен бақылаудағы күңделікті есепті жүзеге асыру;
B) Бөлек шаруашылык операцияларды бақылайды және зерттейді;
C) Үйымда жузеге асырылатын шаруашылық операцияларды үздік- 

сіз, жаппай құжатта корсету;
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D) Шешімдер қабылдауға арналған ақпараттар жииағын жүзеге асы- 
рады;

E) Үйымның қаржылык және шаруашылык қызметі жөніндегі сапа- 
лы акпаратты қалыптастырады.

10. Үйым көлемінде немесе саласындагы массалық, сапалық 
жагыпан уқсас әлеуметтік-экономикалық қубылыстарды зерттеу, 
жалпылау, тіркеу жуйесі:

A) Қаржылық есеп;
B) Халықаралық есеп;
C) Басқару есебі;
D) Жедел есеп;
E) Статистикалық есеп.

11. Жедел есеп:
A) Барлық заңды тұлғалар жүргізуге міндетті;
B) Жаппай шаруашылық күбылыстар туралы мәліметтерді оидеу меи 

жинау жүйесі;
C) Шаруашылық операциялар есебін үздіксіз, жаппай жүргізу жүйесі;
D) Экономикалық ғылым түрі;
E) Бөлек шаруашылык операцияларды басқарады.

12. Статистикалык, есеп жуйесі:
A) Үйымның шаруашылык операцияларын бақылау мен баскару 

үшін арналған;
B) Бухгалтерлік есептің түрі;
C) Қоғамда, сондай-ақ табиғагга орын алатын біртекті жаппай кұ- 

былыстарды зертгеу;
D) Шаруашылық қызметтің пакты жағдайын сипаттайтын есеп акпа- 

раты;
E) Еңбек шығындарын есепке алу үшіп қолданылады.

13. Бухгалтерлік есепті жургізудегі нормативтік база:
A) «Бухгалтерлік есеп және каржылық есептілік туралы» ҚР-ның 

Заңы;
B) «Бухгалтерлік есеп және қаржылық акпараттар туралы» ҚР-ның 

Заңы;
C) Әлемдік есептіліктің халықаралық стандарттары;
D) Қазакстандық бухгалтерлік есеп стандарттары;
E) Бухгалтерлік ссептің бас шоттар жоспары.
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14. ҚР бухгалтерлік есепті жүргізуді реттеудің үіиіниіі децгейін- 
дегі қүжаттар:

A) Бухгалтерлік есептің үлгілік шоттар жоспары;
B) «Бухгалтерлік есеп және есептілік туралы» ҚР-ның Заңы;
C) Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары;
D) Кәсіпорын жарғысы мен құрылтай қүжаттары;
E) Ұйымның есеп саясаты.

15. Есепте крлданылатын өлшеуіштер:
A) Шартты;
B) Техникалық;
C) Заттай;
D) Қүндылық;
E) Бағалау.

16. Есепте қолданылатын жалпылама өлшеуіштер:
A) Шартты;
B) Заттай;
C) Құндылық;
D) Ақшалай;
E) Ецбек.

17. Заттай олшеуііитер:
A) Тонна;
B) Тенге;
C) Күндер;
D) Сағаттар;
E) Адам-сағат.

18. Экономика саласындагы жаппай сипатқа ие қүбылыстарды 
зерттейтін есеп:

A) Бухгалтерий;
B) Жедел;
C) Статистикалық;
D) Қаржылық;
E) Басқару.

19. Бухгалтерлік есептің озіне тян міндеттері:
А) Жоспардын орындалуы, меншікті қорғау, үнемдеу тәртібін кү- 

шейтуді бақылау;
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B) іііікі, сыртқы паңдалануіііыларды шынайы акпаратпен камтамасыз сіу;
C) Ақпараттың дүрыстығын бақылау;
D) Меншікгі қорғау;
E) Ресурстарды тиімді пайдалану мен үнемдеу тәртібін күшейту.

20. Бухгалтерлік есептің негізгі түрлері:
A) Жедел есеп;
B) Статистикалық есеп;
C) Қаржылық есеп;
D) Автоматтандырылған есеп;
E) Журнал-ордерлік.

21. Объектілердің салмагып, колемін, узындыгып, ауданын өлшеуге 
арналган есепте крлданылатын өлшем бірлік:

A) Заттай;
B) Жедел;
C) Ақшалай;
D) Еңбек;
E) Құндық.

22. Объектіпі есепте біртекстес мэнде корсету ушіп қолданыла- 
тып олшем:

A) Құрамдастырылған;
B) Жедел;
C) Ақшалай;
D) Еңбек;
E) Қүндык.

23. Бухгалтерлік есепте мүліктерді корсету үшіп қолданылатын 
өлшем бірліктер:

A) Ақшалай және еңбек;
B) Табиғи, ақшалай, материалдық;
C) Еңбек, іпартты, табиғи;
D) Ьағалау;
E) Шартты, бағалау,акшалай.

24. Әр түрлі деңгейдегі пайдаланушыларга қаржылык, ақпарат- 
ты жеткізумен оларды қалыптастыруга багытталгап бухгалтерлік 
есептің қызметі:

А) Қаржылык;
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B) Жедел;
C) Ақпараттық;
D) Бақылау;
E) Аналитикалық.

25. Заттай өлшемініц қолданыс аясы:
A) Ақша массасын өлшеуде;
B) Еңбек ақы есептеу үшін;
C) Түгендеуге тиісгі өнімдерді өлшеуде;
D) Қолма қол есеп айырысуда;
E) Табель толтыруда.

Бақылау тапсырмалары

* 2.1-есеп. Қаржылык қорытынды есеп пайдаланушыларын жіктеу.

Есептін мақсаты: Қаржылық қорытынды есеп пайдалаиушыларын 
олардың топтары бойынша жіктеуді менгеру.

Тапсырма: Томендегі келтірілген мәліметтердің негізінде каржылық 
қорытынды есеп иайдаланушыларын олардың топтары бойынша жік- 
теңіз:

1) кәсіподақ ұйымы;
2) салык инспекциясы;
3) әлеуметтік қорғау органдары;
4) кәсіпорын президенті;
5) аудиторлық фирма;
6) жабдықтаушылар;
7) мердігерлер;
8) инвесторлар;
9) фирма менеджері;
10) бас бухгалтер;
11) сатып алупіылар;
12) қызмег көрсетуші банк.
Ееептің шешуін төмендегі кестелерде (1.1-кесте, 1.2-кесте) келтіріл- 

ген нысандар бойынша орындаңыздар.
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2.1-кесте Қаржылық корыгынды ссеп пайдаланушыларын жіктеу
Ішкі пайдаланушылар Сыртқы пайдаланушылар

1.
2.

1.
2.

2.2-кестс - Қаржылык корытынды ессіі пайдаланушыларын жіктеу
Кәсіпорын 

басшылыгы
Кәсіпорын қызметіне 
тікелей мүдделілер

Кәсіпорын кызметіне 
жанама мүдделілер

1.
2.

1.
2.

1.
2.
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3-тарау

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ПӘНІ МЕН ӘДІСТЕРІ

3.1 Бухгалтерлік есептің пәні.мен объектілері.
3.2 Үйыліның ресурстарын түрперімен қолдану уақытына қарай жіктеу.
3.3 Үйымның ресурстарын пайда болу көздері бойынша жіктеу.
3.4 Бухгалтерлік есеп әдістерінің элементтері.
3.5 Кіріс туралы түсінік және оны many әдістері. 

Шыгыстардың жіктелуі.

3.1 Бухгалтерлік есептің пәні мен объектілері

Бухгалтерлік есептің пәнін анықтау үшін біріншіден, объек- 
тілерін анықтап алу қажет. «Объект» латын сөзінен аударғанда 
'«пән» деген мағынаны білдіреді. Бухгалтерлік есептің қандай 
мәселемен шұғылданатын, нені зерттейтіндігін, қай жерлерде қол- 
данылатындығын зерделеп қарау - бұл пәннің негізгі бағыты бо- 
лып саналады. Бухгалтерлік есепті меншік түріне тәуелсіз барлық 
үйымдар жүргізеді. Ұйымдар кызметкерлерді, өндіріс қүрылыс 
- жабдыктарын пайдалану аркылы өнімдер өндіреді, жұмыстар 
орындайды, қызметтер көрсетеді. Әрбір кэсіпорынның өзінің қа- 
рамағында меншік күрайтын шаруашылық қүрал-жабдықтар бо- 
лады. Бұлар әртүрлі кұралу көздерінен кұралады. Сондықтан, бух- 
галтерлік есептің объектілеріне мыналар жатады:

- шаруашылық қүрал-жабдықтар (активтер);
- олардың күралу көздері (меншікті капитал, міндеттемелер);
- шаруашылык процестер мен шаруашылық операциялар.
Ұйымның шаруашылык қызмет барысында колданылатын әр 

түрлі активтер, міндеттемелер, капитал мен резервтерінің ақша- 
лай сипаттағы жиынтық ресурстар деп аталады.

Активтер (шаруашылык құрал-жабдықтар, мүліктер) - дара 
кәсіпкер немесе ұйым өткен оқиғалар нәтижесінде бакылап огыр- 
ған, болашақта экономикалық пайда алу күтілетін ресурстар.

Активтер пайдалану мерзіміне карай екі категорияға жіктеледі: 
қысқа мерзімді активтер жэне ұзақ мерзімді активтер.
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Актив, егер:
- оны сатып өткізу болжамдалса,немесе ұйымның қалыпты 

операциялық циклінің барысында ол сату немесе пайдалану үшін 
ұсталынса;

- ол негізінен сауда мақсатында немесе қысқа мерзімге уста
лый отырса және она сатып-өткізу баланстың күнінен кейін он екі 
айдың ішінде күтілсе;

- пайдалану шек қойылмайтын ақша немесе оның баламасында 
болса қысқа мерзімді актив ретінде жіктеледі.

Барлық қалған активтер ұзақ мерзімді активтер ретінде жікте- 
леді.

Қысқа мерзімді активтерге ақша қаражаттары (кассадағы, 
банкте ашылған шоттардағы, депозиттердағы), каржылық ин- 
вестициялар, жойылу мерзімі бір жылға дейінгі дебиторлық бо- 
рыштар, қорлар (материалдар, шикізаттар, сатып аланған жарты- 
лай фабрикаттар, қосалқы бөлшектер, отын, ыдыс және ыдыстык 
материалдар, құрылыс материалдары, сонымен қатар сатып өт- 
кізуге арналған дайын өнімдер мен тауарлар) жатады.

Ұзак мерзімді активтерге: негізгі құралдар (жер, үйлер мен ғи- 
мараттар, машиналар мен жабдықтар, көлік қүралдары,құрал сай- 
мандар шаруашылқ кұрал жабдықтар т.с.с), материалдық емес ак
тивтер (лицснзиялық келісім, патент, ЭЕМ бағдарламалық камта- 
масыз етуі, тауарлық белгі, ноу хау, т.с.с.), биологиялық активтер 
(өсімдік пен жануарлар), ұзақ мерзімді дебиторлық борыштар, ал- 
дағы кезеңнің есебіне жататын үзақ мерзімді шығыстар және т.б. 
жатады.

Шаруашылық қүрал-жабдықтар белгілі бір көздерден кұрала- 
ды, нақты айтатын болсақ, олар менпіікті капитал мен тартылған 
капитал (міндеттемелер).

Міндеттеме - дара кәсіпкердің немесе үйымның өткен оқиға- 
лардан туындайтын мойнында тұрған міндеті, оны реттеу эконо- 
микалық пайданы қамтитын ресурстардың шығып калуына әкеп 
соғады.

Міндеттемелердің үш нсгізгі сипаты бар:
1) олар өздерінде активтердің шығып кетуі немесе қызмет кор

сету арқылы толем жасауға әкеліп сокгырупіы бұрыннан бар (бірақ 
келешектегі емес) тұрақты міндеттерді нақтылы түрде көрсетеді;
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2) міндеттемелерді орындау кәсіпорын үшін міндетті және 
олардың орындалмай қалуы мүмкін емес;

3) міндеггемелер өткен келісімдердің немесе өткен оқиғалар- 
дың нәтижесі болып табылады.

Міндеттемелер екі категорияға жіктеледі: қыска мерзімді мін- 
деттемелер және ұзақ мерзімді міндеттемелер.

Егер үйымның қалыпты операциялық циклы барысында мін- 
деттемені төлеу жорамалданса немесе ол баланс күнінен кейін он 
екі ай ішінде орындалуға тиіс болса ол кысқа мерзімді міндетте- 
ме ретінде жіктеледі. Барлық қалған міндеттемелер ұзақ мерзімді 
міндеттемелер ретінде жіктеледі.

Капитал (таза активтер) — міндеттемелер шегерілген активтер. 
¥йым активтерінен міндеттемелер шегеріп тастағаннан кейінгі 
калған сома болғандыктан, ол қалдық үлес болып табылады. Со- 
лай бола түрса да, меншікті капитал баланста жіктеліп көрсетіле 
алады.

Сонымен, мына тендік туындайды

Актив = Меншікті капитал + Міндеттемелер

Шаруашылық процесстер жекеленген шаруашылық операци- 
яларының жиытығы болып табылады. Ал, шаруашылық опера- 
циялар дегеніміз - кәсіпорының экономикалық ресурстары (ак
тивтер!) мен олардың күралу көздерінің (капитал мен міндетте- 
мелер) қозғалысы мен өзгерісінің қарапайым элементі. Мысалы, 
жабдықтаушылардан материалдар алу, кассадан ақиіа беру, дайын 
өнімді сатып өткізу, т.с.б.

Кәсіпорынның өндірістік шаруашылық қызметі барысында 
кәсіпорын қаржысы ауыспалы айналым жасайды. Ол дайындау, 
өндіріс, сату процесін камтиды.

Еңбек затын дайындау материалдар, шикізапар, отын және т.б. 
Кәсіпорынды көтерме сауда тәртібімен немесе орталықтан қамта- 
масыз ету жолымен жүзеге асыралады. Көтерме саудада кәсіпо- 
рын қажепі ресурстарды,тапсырыстарын қанағаггандыру тәртібі 
мен материалдық-техникалык жабдықтау кәсіпорыннан немесе ті- 
келей өнім дайындаушылардан сатып алады. Кәсіпорын осы мате- 
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риалдық ресурстардың түр-түрін және берілу мерзімін берушімен 
шарт бойынша дербес айқындайды.

Өндіріс қоғамның өмір сүруі және одан әрі дамуы үшін кажет- 
ті материалдық жасау процесі болып табылады. Өндіріс процесі 
кәсіпорында жүзеге асырылады. Олардың әрқайсысының техника- 
лық және экономикалық ерекшеліктері болады. Өнім өндіру үшін 
кеткен шығындар оның өзіндік қүнын құрайды.

Сату процесіне өнімді белгіленген баға бойынша сату жата- 
ды. Сатылған өнім үшін төленген ақша сатып алушыдан сатушы- 
ның банкісіне,яғпни есеп айырысу шотына түседі. Кәсіпорындар 
өнімді сату процесінде сатылған өнімнің шығынын есептейді. 
Егер сатылған өнімнің өзіндік қүны мен оны сатуға байланысты 
шыққан шығындар өнімнің сату бағасынан томен болса онда 
кәсіпорын пайда алады, егер керісінше болса зиян шегеді. Сөйтіп 
шаруашылық қаржының ауыспалы айналымы жабдықтау немесе 
дайындау процесімен аяқталады.

3.1-сурет. Шаруаіиылың процестердіц ауыспалы айналымдарыпыц схемасы

Қолда бар рссурстарды үтымды пайдалану, олардың сақталуын 
бақылауды дұрыс үйымдастыру жіктеу кажеттілігіне байланысты 
болады.

Ұйымның ресурстары түрлері, орналасуы, қолдану уақыты, 
құралу көзі мен көзделген мақсаты бойынша жіктеледі.
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3.2 Үйымның ресурстарыныц түрлері мен қолдану 
уақытына қарай жіктеу

Шаруашылық қызметтін жүзеге асыру үшін ұйымға әр түрлі ре- 
сурстар (активтер) қажет, ал олар белгілі бір көздерден қүралады.

Бухгалтерлік есепте активтерді екі түрлі сипаттау қалыптасқан:
- Құрамы мен орналасу бойынша
- Қаржы ресурстарының қалыптасу көздері бойынша.
Шаруашылық құрал-жабдықтар құрылымы бойынша әр түрде 

болады. Бухгалтерлік есеп, талдау және аудит мақсатында олар 
түрлі белгіде жіктеледі, атап көрсететін болсак:

- түрлері
- пайдалану уақытына қарай.

3.2-сурет. Шаруашылық қүрал-жабдықтарды пайдалау 
мерзіміне қарай жіктеу

Қысқа мерзімді активтер кұрамына ақша каражаттары, қысқа 
мерзімді қаржылық инвестициялар, қыска мерзімді дебиторлык 
берешек, қорлар, өзгеде қысқа мерзімді активтер косылады.

¥зақ мерзімді активтерге кіретіндер: ұзақ мерзімді дебиторлык 
берешек, ұзақ мерзімді каржылык инвестициялар, материалдық 
емес активтер, негізгі құралдар, биологиялық активтер.
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3.3 Үйымнын ресурстарын пай да болу коздері 
бойынша жіктеу

Пайда болу көздері мен мақсатты көздері бойынпіа шаруа- 
шылық ресурстарын топтастыру негізіне олардың сол ұйымға 
бекітілген белгісі ретінде салынған.

Шаруашылық ресурстарының кұралу көздері болып меншікті 
капитал мен міндеттемелер (тартылған зайымдық капитал) табы
лады.

Меншікті капитал ұйымның материалдык базасын акшалай 
бейнеде көрсете отырып оның таза активтері болып саналады. 
Сонымен меншікті капитал дегеніміз міндеттемелер шсгерілген 
активтер немесе қалдықүлес:

Мешиікті капитал = Активтер - Міндеттемелер

Меншікті капитал кұрамы: жарғылық капитал, резервтік капи
тал, бөлінбеген пайда (жабылмаған задал).

Жарғылық капитал - құрылтайшылардың шаруашылық жүр- 
гізуші субъектіге оны үйымдастырған кезде бөлген бастапқы со- 
масы және оның мөлшері жарғыда көрсетіледі.

Резервтік капитал - бөлінбеген табыс есебінен қүрылатын үй- 
ымның меншікті капиталының бір бөлігі. Бұл капитал қызметтен 
жоғалтуларды жабу үшін, сонымен катар дивиденттерді төлеуде 
ағымдағы пайда жеткіліксіз болған жағдайда пайдаланылады.

Бөлінбегсн пайда (жабылмаған задал) бұл кәсіпорынның таза 
табысы, ол кәсіпорынның табысынан шығысын және занды тұлға- 
лардан үсталынатын корпорациялык табыс салығын шегергеннен 
кейінгі қалатын сома.

Міндеттеме - дара кәсіпкердің немесе үйымның өткен окиға- 
лардан туындайтын мойнында тұрған міндсті, оны реттеу эконо- 
микалық пайданы камтигын ресурстардың шығып қалуына әкеп 
соғады.

Міндеттемелерді екі категорияға бөлуге болады:
- қарызға алынған қор көздері;
- тартылған қаражат көздері.
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Қарызға алынған қор көздері (қарыздық қаржылар) болып 
қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді банк несиелері табылады.

¥йым ресурстарының тартылған қаражат көздеріні ретінде 
кредиторлык берешектерді көрсетуге болады. Оларға жабдықтау- 
шылардың алдындағы карыз, бюджетке салықтар бойынша ка- 
рыз, еңбек ақы бойынша қарыз, есептелген дивиденттер бойынша 
қарызды жатқызады.

Үйымның ресурстарын пайда болу 
көздері бойынша жіктеу

МіндеттемелерМеншікті капитал

• Жарғылык капитал
• Резервтік капитал
• Бөлінбеген пайда 
(жабылмаған задал)

Тартылған қаражат 
көздері

• Жабдыктаушыларіа 
карыз
• Салык бойынша 
бюджетке карыз
• Еңбек ақы бойынша
карыз
• Ессптелген 
дивиденттер бойынша 
карыз
• Өзгсдс 
кредиторлык карызлар

Карызға 
алынған кор 
көздері

• Қысқа 
мсрзімді банк 
нссиссі
• Ұзак 
мсрзімді банк 
нссиссі

I

3.3-сурет. Үйымныц ресурстарын пайда болу көздері бойынша жіктеу

Міндеттемелср кысқа мерзімді міндеттемелер және ұзақ 
мерзімді міндеттемелер деп бөлінеді.

Егер ұйымның қалыпты операциялық циклы барысында мін- 
деттемені төлеу жорамалданса немесе ол баланс күнінеи кейін он 
екі ай ішінде орындалуға тиіс болса ол қысқа мерзімді міндетте- 
ме ретінде жіктеледі. Барлық қалған міндеттемелер ұзак мерзімді 
міндеттемелер ретінде жіктеледі.
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3.4 Бухгалтерлік есеп әдістеріиің элемен ггері

Шаруашылық ресурстарының сақталуы мен козғалысын бақы- 
лайтын және шаруашылық қаржысының ауыспалы айналым про- 
цессінде оның көздерін ескеретін әдістер мен тәсілдердің жиын- 
тығы бухгалтерлік есеп әдісі деп атаймыз.

Бухгалтерлік есеп әдістерінің элементтері:
1. Құжаттау мен түгендеу
2. Бағалау мен калькуляциялау
3. Шоттар мен екі жақты жазу
4. Бухгалтерлік баланс пен қаржылық есептілік
Құжаттау - кәсіпорынның өндірістік шаруашылық жұмысын 

жүзеге асыру процессінде, олардың қызметін ұдайы кадағалап, 
бақылап отыратын құрал. Себебі кәсіпорында жасалатып барлық 
шаруашылық іс-әрекеттер құжаттарда хатталады, олар бұдан бы- 
лайғы есеп жобалары үшін негіз болады.

Түгендеу - кәсіпорын мүліктері мен міндеттемелерінің нақты 
барының бухгалтерлік есеп мәліметтерімен сәйкестігін тексеру. 
Осы әдістің көмегімен материалдық құндылықтар мен ақша қара- 
жатының сақталуы бақылауға алынады, бухгалтерлік есеп пен қо- 
рытынды қаржылық есеп беру мәліметтерінің толықтыльны мен 
дүрыстылығы тексеріледі.

Багалау - белгілі бір уақыт мерзіміндегі кәсіпорын мүлкін ақ- 
шалай өлшеммен бейнелеу тәсілі.

Калькуляциялау - шығындарды топтастыру, дайындалған өнім- 
дердің, орындалған жүмыстар мен көрсетілген кызмеггердің бір- 
лігіне өзіндік қүнын анықтау.

Бухгалтерлік шоттар деп ұйымның активтері мен олардың 
кұралу көздерінде (меншікті капитал мен міндеттемелерде) орын 
алған шаруашылык онерацияларыныі мазмұның күнделікті бақы- 
лап, тіркеп, бағалап, акшалай өлшемге айналдырын, экономика- 
лық маңызына қарай жүйелеп топтастырып есеп алу кадағалау 
әдісі.

Екі жақты жазу - орындалған шаруашылық іс-әрекетті бір 
мезгілде бірдей сомала екі шотта көрсету, яғни бір шоттын де- 
бетінде, екіншісінің кредитінде жазу әдісі.
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Бухгалтерлік баланс - белгілі бір мсрзімге кәсіпорынның мүл- 
кі, капиталы мен міндеттемелері туралы ақпаратты жинақтап топ- 
тастыру және ақшалай өлшеммен көрсету әдісі. Баланс ұйымның 
қаржылық жағдайын сипаттайтын қаржылық есептіліктің негізгі 
үлгісінің бірі.

Қаржылык, есептілік - қорытынды көрсеткіштер жүйесі. 
Қаржылык қорытынды есеп беру белгілі бір кезенде ұйымның 
шаруапіылық қызметінің жағдайы мен нәтижелері туралы жи- 
нақталған мәліметтерден түратын ағымдағы есептін қысқа- 
ша мәлімдемесі болып табылатын есеп жазбаларының ерекше 
түрі.

Келтірілген бухгалтерлік есеп әдісінің элементтері өзінің 
белгілі функциясын орындап, бірін-бірі толыктырады, олар өза- 
ра тығыз байланыста және жиынтығында бухгалтерлік есептің 

. бірыңғай жүйесін қүрайды.

3.5 Кіріс туралы гүсінік және оны тану әдістері.
Шьн ыстардың жіктелуі

Кез келген ұйымның басты мақсаты қанда да қызметінің түрі 
болмасын, өнім өндіру, қызметтер көрсету немесе жұмыстар 
орындау - пайда табуға қол жеткізу. Кірістер мен шығыстардың 
арасындағы айырмашылық пайда ұғымын білдіреді.

Үйымдар өз қызметін орындау барысында кірістерді операци- 
ялық (негізгі) қызметтен, сондай-ак операциялық емес қызметтен 
ала алады.

Операциялық қызмет - ұйымның миссиясына (өнім өндіру 
және сату, қызмет корсету) сай келетін экономикалык қызметі бо
лып табылады. Мысалы, тігін өндірісі кәсіпорындарында киімдер 
тігу және оларды өткізу, құрылыс компаниясында -кұрылыс-мон- 
таждау жүмыстарын орындау, т.б.

Әр түрлі бизнес салаларында операциялық емес қызмет бо
лып қосымша кірістер алу қызметі табылады. Мысалы, ұйымның 
жарғысында негізгі қызмет түрі ретінде көрсетілмегенде негізгі 
құралдары жалға беру, қауымдасқан компанияларға қатысу үлесі, 
оң бағам айырмасы және т.б.
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Кірістер - есепте кезең ішінде активтердің түсімі немесе өсімі 
немесе міндеттемелердің азаюы нысаныда экономикалық пайда- 
ның үлғаюы, олар капиталға қатысушы тұлғалардың жарнасымен 
байланысты ұлағаюдан өзгеше капиталдың ұлғаюына әкеп соғады.

«Шыгындар» ұғымына өндіріс шығындарының пайда бо- 
луымен байланысты активтердің азаюы (материалдар, ақшалай 
қаражатгар) немесе міндеттемелердің артуы (кретиторлық қарыз) 
енеді. «Шығындар» мен «шығыстар» ұғымдарын толығымен ұк- 
сас деуге болмайды. Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы 
Заңына сәйкес, шығыстар дегеніміз - есепті кезең ішінде актив- 
тердің колдан кетуі немесе азаюы немесе міндеттемелердің пайда 
болуы нысанында экономикалық пайданың азаюы, олар капиталға 
қатысушы тұлғаларға бөлумен байланысты азаюдан өзгеше капи- 
талдың азаюына әкеп соғады.

Басқару жүйесінде функционалдық рөлінс карай шығындар өн- 
дірістік және өндірістік смес (кезең шығыдары) болып бөлінеді.

Шыгындар - бүл кәсіпорынның шаруаіпылы қызметінің маңы- 
зды сапалық көрсеткіші, олар басқа кұндық көрсеткіштермен 
тығыз байланыста болады. Ақшалай түрде көрсетілген ресурстар 
шығындары өндірістің шығындары деп аталады.

Ұйымның өндірген өнімдерінің, орындаған жүмыстарының 
және көрсетксн қызметтерінің өндірістік өзіндік күнына кірмейтін 
шығындары болады және олар өздері болған есепті кезең шығын- 
дары (есепті уақыт арасындағы жасалған шығындар) ретінде та- 
нылады.

Кезең шығындарына мыналар жатады:
- жалпы және әкімшілік шығындар;
- өнімдерді (тауарларды, жүмыстарды, қызметтерді) сату 

жөніндегі шығыстар;
- қаржыландыруға арналған шығыстар.
Шығындар экономикалық және бухгалтерлік болып бөлінеді.
Экономикалық шыгындар - кәсіпорыннын баламалы шығыіі- 

дары. Бухгалтерлік шығындар шығындалған материалдық ресур- 
старды құнын, жүмысшылардың еңбекақысы, әлеуметтік ауда- 
рымдар, негізгі корларға амортизация және баска да шығындарды 
коса отандық кәсіпорындардың шығындарына сәйкес келеді.
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Білімін тексеруге арналған сүрақтар

1. Бухгалтерлік есептің пәні дегеніміз не?
2. Бухгалтерлік есептің объектілері мен олардың сипаттамасы.
3. ¥йым ресурстарының кандай түрлерін білесіз?
4. Үйым ресурстарының қолдану уақытына қарай жіктелуі көрсетіңіз.
5. Активтер түсінігі мен олардың негізгі құрамдастары.
6. Активтердің құралу көздері.
7. Міндетте.мелер түсінігі мен олардың жіктелуі.
8. Капитал ұғымы мен олардың құрамдастары.
9. Шаруашылық операциялар түсінігі.
10. Қаржылық жағдайды бағалау мен байланысты каржылык есептілік- 

гің қандай элементтері бар?
11. Кірістер мен шығыстар маңызыц корсстіңіз.
12. Бухгалтерлік есеп әдістері дегеніміз пе?
13. Бухгалтерлік есеп әдістерінің қандай элементгерін білесіз?

Тест сүрақтары

1. Бухгалтерлік есептің зерттеу пяні:
A) Меншікті капитал және міндеттемелер;
B) Мүлік және оның қалыптасу көздеріндсгі өзгерістерді тудыратын 

шаруаіпылык операциялар;
C) Үйымныц шаруашылық қызметі барысында шаруашылық 

құрал-жабдыктар мен олардың қозғалысы;
D) Үйым меншігінің қалыптасу көздері мен түрлері;
E) Кредиторлық берешектер мен карыздар.

2. Бухгалтерлік есеп объектілері:
A) Құралдардың қүралу коздері жәңе түрі;
B) Міндеттемелер мен капитал;
C) Үйы.мның шаруашылық кызмегі барысында орын алатын шаруа- 

шылық оқиғалар;
D) Ақша қаража і іарының көбеюімен байланысты операциялар;
E) Үйымныц шаруапіылық қызметі барысында орын алатын шаруа- 

шылық қүралдар мен олардың қозғалысы.

3. Бухгалтерлік есеп объектілері:
А) Бухгалтерлік қүралдар;
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B) Есепте қолданылатын олшеуіштер;
C) Шаруашылық процесстер;
D) Қаржылық ақпаратты пайдаланушылар;
E) Шаруашылық қызметтсгі ауызша талдау.

4. Үйы.чның ондірістік иіаруашылық қызметі барысында 
орындалатын бо.іек шаруаіиылық әрекеттер:

A) Шаруашылық операциялар;
B) Есепте қолданылатын өлшеуіштер;
C) Шаруашылық құралдар;
D) Шаруашылық процесстер;
E) Активтер құрамындағы өзгерістер.

5. Шаруашылык, операциялардыц жиынтыгы:
A) Ұйымның каржылық нәижелері;
B) Шаруашылық процесстер;
C) Бухгалтерлік есеп әдісгерінің элементтері;
D) Актив құрамыпың өзгерісі;
E) Шоттардағы өзгерістер.

6. ¥йым ресурстарын қалыптасу коздеріне байланысты топтас- 
тыру:

A) Капитал мен активтер;
B) Қысқа мерзімді және үзак мерзімді міндеттемелер;
C) Қорлар мен рсзервтер;
D) Қысқа және ұзақ мерзімді активтер;
E) Қысқа мерзімді міндеттемелер мен ұзақ мерзімді активтер.

7. ¥йым ресурстарын курамы мен қозгалысы бойынша топтастыру:
A) Қысқа және ұзақ мерзімді міндеттемелер;
B) Капитал мен резервтер;
C) Қорлар мен резервтер;
D) Қыска жәие үзақ мерзімді активтер;
E) Меншікті және тартылған.

8. Бухгалтерлік есептің негізін қалауиіы кргидалар:
A) Есептеу, Үздіксіздік;
B) Сенімділік, Сақтык;
C) Салыстырмалылық, Кезеңдік;
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D) Орындылык;
E) Аяқгалушылық.

9. Каржы.зық есептілік ацпаратының сапалы сипаттамасы:
A) Есептеу;
B) Салыстырмалық;
C) Үздіксіздік;
D) Аяқталушылық;
E) Кезеңдік.

10. Қаржы.зык, жагдайды багалаумен байланысты қаржылық 
есептілік элемент/:

A) Кірістер;
B) Капитал;
C) Шығыстар;
D) Задал;
E) Пассив.

11. Қызмет нәтижелерін өлшеумен байланысты қаржылық 
есептілік элемент/:

A) Капитал;
B) Шығыстар;
C) Залал;
D) Пайда;
E) Актив.

12. Қаржылык, есептілік элементтері:
A) Өзіндік құн және шығын;
B) Болашак кезең активтері мен шығындары;
C) Түсім мен өзіндік құн;
D) Кіріс пеп түсім;
E) Міндеттемелер.

73. Активтердің қуралу көздері:
A) Болашак кезец активі мсн іпығындары;
B) Ақшалай каражаггар;
C) Негізгі құралдар;
D) Дебиторлық борыш;
E) Бөлінбеген пайда.
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14. Үйымныц шаруашылық к^ралдарының пайда болу көздері:
Л) Жарғы.іық капитал;
B) Материалдық емес активтер;
C) Ақшалай қаражаттар;
D) Қаржылық инвестициялар;
E) Негізгі құралдар.

75. Активтердіц жіктелуі:
A) Дисконттық;
B) Қысқа және ұзақ мерзімді;
C) Орта мерзімді;
D) Активті және пассивті;
E) Синтетикалық және аналитикалык.

16. Ақша крражаттары:
A) Мүліктердің құралу көздері;
B) Қысқа мерзімді активтер;
C) Бағалы қағаздарға салым салу;
D) Ұзақ мерзімді активтер;
E) Банк несиесі.

17. Қагидалармен сапалық сипаттамалар қолданылады -Жылдан 
жылга қорларды багалаудың бір гана эдісі қолданылады:

A) Консерватизм;
B) С'алыстырмалылык;
C) Орындылық;
D) Түсініктілік;
E) Бейтараптык.

18. Бухгалтерлік есептіц эдісі:
A) Бухгалтерлік есепті дүрыс жүргізу үшін қолданылатын әдіс, тәсіл- 

дердің жиынтығы;
B) Бухгалтерлік ессптегі бастапқы құжаттарды өңдеу процесі;
C) Пәиін тану әдісі;
D) Қүжаттау, екі жакты жазу арқылы бухгалтерлік есептің пэнін тану 

әдістері мен амалдары;
E) Мүліктер мен міндеттемені баланстық жалпылау.

19. Бухгалтерлік есеп эдісінің элементі:
А) Тауарлар;
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B) Құжаттау мен түгендеу;
C) Сатып алушылардың дебиторлық берешегі;
D) Активтер, капитал, міндеттемелер;
E) Кіріс пен шығыс.

20. Бухгалтерлік есеп эдіс/ніц элемент/:
A) Дайын өнім;
B) Есеп тіркелімдері;
C) Инвентарлық карточка;
D) Құжаттар, есеп регистрлері;
E) Түгендеу.

21. Калькуляция - ол:
A) Меншікті капитал;
B) Активтердің қүралу көздері;
C) Өнімнің бір бірлігінің нақты өзіндік құнын ақшалай мәнде ееептеу 

әдісі;
D) Мүлікгің нақты барын тексеру;
E) Баетапқы бақылау және шаруашылық операцияларды гірксу әді- 

стері.

22. Қужаттау:
A) ІІІаруапіылық қызмет барысында орыпдалатын шаруапіылық опе- 

рациялардыы тіркеу мен бастапкы бакылау әдісі;
B) Өнімнің бір бірлігіпің пакты озінлік құнын есептеу әдісі;
C) Мүліктің нақты барып тексеру;
D) Дайындалғап материалдардың нақты өзінді қүнын есептеу;
E) Шоттарда операцияларды бейнелеу.

23. Бухгалтерлік есеп әдісінің элемент/:
A) Есеп тіркелімдері;
B) Өңдеу;
C) Журнал-ордер;
D) Қайта бағалау;
E) Калькуляция.

24. Дебиторль/к, берешек:
A) Сатып алушылардың берешегі;
B) Жабдықтаушыларға берсшек;
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C) Еңбек ақы бойынша берсшек;
D) Мердігерлергс бсрешек;
E) Алынған аванстар бойынша берешек.

25. Капитал ол:
A) Салымдар мен пайлар;
B) Банк займдары;
C) Болашақ кезең шығындары;
D) Акшалай каражаттар;
E) Міндеттемслер.

Бакылау тапсырмалары

3.1-есеп.  Кәсіпорын активтерін жікгеу.

Есептін мақсаты: Активтерді олардың түрлері бойынша топтасты- 
руды менгеру.

Тапсырма: Төмендегі кестеде келтірілген мәліметтердің негізінде 
кәсіпорын активтерін олардың түрлері бойынша гоптастырыңыз.

3.1-кесте - «Самирус» ЖІІІС активтерініц курамы

№ Кәсіпорын активтерінің атауы Сомасы, тенге
1 2 3
2 Кассадағы ақша қаражаттары 68 000
3 Аякгалмаған өндіріс 250 000
4 Шикізаттар 420 000
5 Басқа да дебиторлық қарыздар 220 000
6 Отын 125 000
7 Лицензиялық келісім 800 000
8 Дайын өнім 4 852 200
9 Жабдыктар 15 320 000
10 Тауарлар 1 440 000
11 Жер телімі 900 000
12 Ыдыстык матсриалдар 200 000
13 Аванстық төлемдер 85 000
14 Бағдарламалық қамтамасыз ету 280 000
15 Ұзақ мерзімді қаржылық инвестиция 1 600 000
16 Қысқа мсрзімді қаржылық инвестиция 180 000
17 Ағымдағы банктік шоттардагы теңгемен ақша 

қаражаггары 12 500 000
18 Басқада материалдар 421 500
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19 Машиналар мен техника 8 400 000
20 Жұмыскерлердің қарызы 41 000
21 Материалдар 890 000
23 Алдағы уақыт есебіне жататын шыгыстар 140 000
24 Көлік құралдары 3 968 000
25 Әкімшілік ғимараты 5 800 300
26 Басқадай негізгі құралдар 2 520 400
27 Арнайы шоттардағы ақша қаражаттары 1 330 800

Кәсіпорын активтерін түрлері бойынша топтастыруды томендегі
3.2-кестеде  келтірілген нысан бойынша жүзеге асырыңыз.

3.2-кесте - «Самирус» ЖШС активтсрін түрлсрі бойынша топтастыру

№ Активтер тобы Активтер топшасы Активтер 
атауы

Сомасы, 
теңге

1 2 3 4 5
. 1 Қыска мерзімді 

активтер
Ақша каражаттары
Қысқа мерзімді қаржылық 
инвестициялар
Қысқа мерзімді дебиторлық 
берешек
Қорлар
Ағымдағы салықгық активтер
Сатуға арналған ұзақ мерзімді 
активтер
Өзге қысқа мерзімді активтер

I топ бойынша жиыны
11 Үзақ мерзімді 

активтер
Ұзақ мерзімді каржылык 
инвестициялар
Үзақ мерзімді дебиторлық берешек
Негізгі кұралдар
Биологиялық активтер
Барлау және бағалау активтері
Материалдық емес активтер
Кейінге қалдырылган салыктық 
активтер
Өзге үзак мерзімді активтер

II топ бойынша жиыны
Барлығы
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3.2-есеп  - Активтерді қүралу көзлері бойынша топтастыру.
Есептін мақсаты: Активтерді құралу коздері бойынша топтастыру 

тәртібін меңгеру.
Тапсырма: Төмендегі кестеде ке.тгірілген мәліметтердің негізінде 

кәсіпорын активтсрін қүралу көздері бойынша топтастырыңыз.

3.3-кесте-«Самирус» ЖІІІС активтерініц қүралу көздері

№ Активтердің құралу көздерінің атауы Сомасы, тенге
1 2 3
1 Үзак мсрзімді банк несиесі 8 600 500
2 Жабдықтаушылар алдындагы қарыз 1 405 200
3 Қосылған құн салығы бойынша қарыз 450 100
4 Жарғылық капитал 7 500 000
5 Резервгік капитал 2 325 075
6 Қысқа мерзімді банк несиесі 6 300 200
7 Есспті жылдын болінбсгсн пайдасы 5 420 540
8 Әлеуметтік салық бойынша қарыз 285 025
9 Жұмыскерлер алдындағы еңбек ақы бойынша карызы 6 520 600
10 Басқадай сссптслген шыгыстар 3 420 450
11 Зейнетақы аударымдары бойынша қарыз 145 000

Кәсіпорын активтерінің құралу коздері бойынша топтастыруды 
төмсндегі 3.4-кестеде келтірілген нысан бойынша жүзеге асырьщыз.

3.5-кесте - «Самирус» ЖІІІС активтерін құралу коздері бойынша топтастыру
№ Қүралу 

көздерінің 
топтары

Құралу көздерінін топшасы Құралу 
коздерінің 

атауы

Сомасы,
тенге

1 2 3 4 5
I Қысқа мсрзімді 

міндеттемелер
Қыска мерзімді қаржылық 

міндеттемелер
Салықтар бойынша 

міндеттемелер
Баска да міндетті және 

еркін төлемдер бойынша 
міидсттемслср

Қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек

Қысқа мерзімді бағалау 
міндеттемелері
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3.5-кестенің жалгасы
Өзге қысқа мерзімді

міндеттемелер
I топ бойынша жиыны

11 Үзақ мерзімді 
міндеттемелер

Үзак мерзімді қаржылық
міндеттемелер

Ұзақ мерзімді кредиторлық 
берешек

Үзақ мерзі.мді бағалау 
міндеттемелері

Кейінге қалдырылган салықтық 
міндеттемелер

Өзге ұзак мерзімді 
міндеттемелер

II топ бойынша жиыны
III Капитал Шыгарылған капитал

Резервтер
Бөлінбеген пайда (жабылмаған 

залал)
III топ бойынша жиыны

Барлығы
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4-тарау

БУХГАЛТЕРЛІК БАЛАНС

4.1 Бухгаптерлік баланстың ролі мен мацызы. Негізгі баланстық 
теңдеу.

4.2 Бухгалтерлік баланстың құрылымы .йен мазмұны. Бухгалтерлік 
баланстың бөлімдері.

4.3 Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік балансқа тигізетін 
эсері.

4.4 Бухгалтерлік баланстың жіктелуі.

4.1 Бухгалтерлік баланстың рөлі мен маңызы.
Негізгі баланстык тендеу

Қаржылық жағдай туралы есеп беру нысанында ұйымның қа- 
рамағында нақты бар ресурстар және өзіне алынған міндеттеме- 
лер туралы ақпараттарды пайдаланушыларға үдайы ұсыну - бух- 
галтерлік есептің негізгі мақсаттарының бірі. Мұндай есеп беру 
дәстүрлі түрде бухгалтерлік баланс деп аталады. «Баланс» термині 
латын сөзінен шыккан, eis — екі рет және Іапх - таразы табақша- 
лары, сөзбе-сөз екі табақшаны білдіреді және тепе-теңдік, теңдік 
нышаны ретінде қолданылады. Экономикалық ғылымда баланс 
термин ретінде кез-келген әрдайым өзгеріп отыратын құбылыс- 
тың (қызметтің) теңестірілетін элементтерінің (жақтарынын) 
қатынасын сандық бейнелеу және анықталған уақыт мерзіміне 
оны қолданудың бағыты үшін кабылданған. Мысалыға, кірістер 
мен шығыстар балансы, өндіріс және ішкі жиынтык өнімді белу 
балансы.

Базане - бүл ұйымның ресурстары және олардың құралу көз- 
дерінің жағдайын белгіленген уақыт мерзімінде және акшалай 
нысанда көрсетуге мүмкіндік беретін бухгалтерлік есеп әдісінің 
элементі. Баланста екі категория айқын бөлінеді: ресурстар және 
көздері, яғни активтер мен пассивтер.

Бухгалтерлік балансты қүрудың негізі екіжақтылық қағидасы 
болып табылады.
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Екі жақтық (екі жақтылық) қагидасы бухгалтерлік есептің 
негізін қалаушы іргелі түжырымдамаларына жатады.

Екі жақтылықты теңестіру (баланстық теңдік) келесідей түрде 
көрсетіледі:

Екі жақтық (екі жақтылық) қагидасы - заттардың сақталы- 
нуы -табиғаттың объективті заңының ең жақсы дәлелі, оған сәй- 
кес ешнәрседен ешнәрсе туындамайды: материя бір жағдайдан 
басқасына ауысады.
. Екі жақтылықтың жоғарыда көрсетілген классикалық теңдеуі 
бухгалтерлік балансқа негіз болып табылады.

Бухгалтерлік баланс белгілі күнге акшалай бағалауда актив- 
тердің, меншікті капиталдың және міндеттемелсрдің жағдайын 
көрсетеді. Осылайша бухгалтерлік баланс нақты уақыт мерзіміне, 
өз бетінше есеп жүргізетін, кез-келген шаруашылық субъектінің 
қаржылық жағдайын көрсетеді.

Нарықтық экономика жағдайларында бухгалтерлік баланс ұй- 
ымның жарияланатын қаржылық есеп берулерінің орталық нысан- 
дарының бірі болуда. Сондықтан, балансты оки білу маманданған 
бухгалтерлер үшін ғана емес, барлық мүдделі түлғалар үшін де 
қажет болып саналады. Бухгалтерлік балансты талдау арқылы 
ұйымның ағымдағы қаржылық жағдайы, оның жағдайының 
түрактылығы және мүмкін перспективалары туралы айтарлықтай 
толык ақпарат алуға болады.

4.2 Бухгалтерлік баланстың күры іымы мен мазмұны. 
Бухгалтерлік баланстың бөлімдері

Баланс формасы (түрі) жағынан бір жақты немесе екі жакты ке- 
сте болып табылады және бухгалтерлік баланс екі бөлімнен тұрады:

- активтен
- пассивтен
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Актив деп баланстың өндірістік процесінде шаруашылық ре- 
сурстарының атқаратын міндеттеріне қарай бұлардың орналасуы 
мен пайдалануы бойынша топтастырылған бөлігін айтады.

Пассивтер деп иіаруашылық ресурстатының кұралу көздерінің 
құрамы, мақсаты, міндеті және орналасуы бойынша топтасты- 
рылған бөлігін айтады.

Баланс активі мен пассивінің жекелеген көрсеткіштері баптар 
деп аталады. Мысалы, «Ақша қаражаттары», «Қорлар», «Негізгі 
құралдар», «Жарғылык капитал», т.с.б.

Өз кезегінде актив пен пассивтік баптары бөлімдерге топтасты- 
рылған. Баланстың Активі екі бөлемнен тұрады:

1) кыска мерзімді активтер;
2) ұзақ мерзімді активтер.
Қысқа мерзімді активтерге: акша қаражаттары, қысқа мерзімді 

қаржылық инвестициялар, қысқа мерздімді дебиторлык борыпітар, 
қорлар, алдағы уақыттың есебіне жататын шығыстар жатады.

¥зақ мерзімді активтерге материалдық емес активтер, негізгі 
құралдар, аяқталмаған құрделі құрылым, ұзак мерзімді дебитор
лык борыштар, биологиялык активтер, алдағы уақыттын есебінс 
жататын ұзақ мерзімді шығыстар, т.с.б.

Баланс пассиві үш бөлімнен тұрады:
1) кысқа мерзімді міндеттемелер;
2) ұзак мерзімді міндеттемелер;
3) капитал.
Қыска мерзімді міндеттсмелерге қыска мерзімді банк несиелері, 

банктен тыс мексмелердің қысқа мерзімді несиелері, салыктар 
бойынша міндеттемелер, баска да міндетті және еркін төлемдер 
бойынша міндеттемелср, қыска мерзімді кредиторлық қарыздар 
(Жабдыктаушыларға қарыз, Енбек акы бойынша міндеттемелер), 
т.с.б.

¥зақ мерзімді міндеттемелерге ұзак мерзімді банк несиелсрі, 
кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығы т.с.б. жатады.

Капиталға жырғылық капитал, резервтік капитал, бөлінбеген 
пайда (жабылмаған задал) т.с.с. жатады.

Төменде бухгалтерлік баланстың қыскартылған үлгісі келтіріл- 
ген.
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Бухгалтерлік баланс

№ Активтер Сомасы № ІІасснвтер Сомасы

1 Қыска мерзімді активтер 1 Қысқа мерзімді 
міндеттемелер

1.1 Ақша қаражаттары және 
олардың эквиваленттері 
Оның ішінде
0 касса
0 ағымдағы банктік шоттар

780 900

25 000
755 900

1.1 Қысқа мерзімді 
каржылық 
міндеттемелер

450 000

1.2 Кысқа мерзімді дебиторлык 
берешек 325 500

1.2 Салыктар 
бойынша 
міндеттемелер

85 500

1.3 Қорлар
Оның ішінде 
-материалдар
- дайын өнім
- аякталмаған өндіріс

255 000

125 800
59 200
70 000

1.3 Қысқа мерзімді 
кредиторлық 
берешек
Оның ішінде 
□ еңбек ақы 

бойынша бе
решек

0 жабдықтау- 
шыларга 
қарыз

420 000

105 000

315 000

1 болімнін жиынтығы 1 361 400 1 бөлімнің 
жиынтығы

955 500

2 ¥зак мерзімді активтер 2 ¥зак мерзімді 
міндеттемелер

2.1 Негізгі құралдар 850 000 2 бөлі.мнің 
жиынтыгы

-

2.2 Материалдық емес
активтер

45 500 3 Капитал

2 бөлімнің жиынтығы 895 500 3.1 Жаргылық 
капитал

500 000

3.2 Резервтік 
капитал

265 600

3.3 Бөлінбеген 
найда 
(жабылмаган 
залал)

535 800

3 бөлімнің 
жиынтығы

1301400

Баланс валютасы 2 256 900 Баланс 
валютасы

2 256 900
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Бухгалтерлік баланстың аса айрықша ерекшелігі, олардың ак- 
тиві мен пассивінің бірдей сомаға тең болуы.

4.3 Шаруашылық опсраіціяларының бухгалтерлік балансқа 
гигізетін әсері

Бухгалтерлік баланста ұйымның белгелі бір мерзімдегі ресур- 
старының мөлшері көрініс береді (есептік мерзімнің соңы). Алай- 
да, шын мәнісінде ұйымның ресурстары үнемі қозғалыста болады 
және үздіксіз жүргізілетін шаруашылық операцияларының ықпа- 
лымен олардың мөлшері мен құрамы үнемі өзгеріп отырады. Ша- 
руашылық қызмет процессінде туындайтын әрбір піаруашылық 
онерациялары оның ресурстарының көлемі мен құрамында, демек 
балансын да өзгертеді. Сонымен қоса шаруашылық операциялар 
осы ресурстарда екі жақты өзгеріс тудырады. Осыған байлансты, 
шаруашылық операциялары әсерінен болатын баланстағы өзгеріс- 
тердің 4 түрі бар.

4.1-кесте.  ІІІаруашы.тық операциялары әсерінен болатын баланстагы 
озгерістердің түрлері

№ Өл ерістердін 
түрлері Баланс ва.іютасына тнгізетін әсерлерінін сипаітары

1 2 3
1 Өзгерістер активтер 

күрамында
А + А-

Өзгерістер тек активтер бөліміндегі баптар кұрамында 
болады. Активтің бір бабы белгілі бір сомага кобейіп, 
екінші бабы сол со.мага азаяды. Баланстыц жалпы валю- 
тасы озгсрмейді, баланстың тецдігі сакталады.
А+Х-Х = П

2 Өзгерістер пассив- 
тер құрамында
П + П-

Өзгеріс гер тек пассивтер бөліміндегі баптар кұрамында 
болады. ІІассивтің бір бабы белгілі бір сомага кобеіп, 
екінші бабы сол сомаға азаяды. Баланстың жалпы валю- 
тасы өзгермсйді, батанстын тендігі сакталады.
А= П+Х-Х

3 Өзгерістер активтер 
мен иассивтердін 
кобейюінде
А + П +

Өзгерістср баланстың активтер болімін де, пассивтср 
бөлімінді камтиды. Екі бөлімнің баптары белгілі бір со
мага көбейеді. Баланстың жалпы валютасы кобейеді. ал 
баланстың теңдігі сакталады А+Х = П+Х

4 Өзгерістер активтер 
мен пассивтердін 
азайюында
А-П-

Өзгерістер баланстын активтер болімін де, пассивтер 
бөлімінді қамтиды. Екі бөлімнін баптары белгілі бір 
сомага азаяды. Баланстың жалпы валютасы азаяды ал 
баланстың теңдігі сакталады А-Х = П-Х
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Әртүрлі шаруашылық операцияларына балансқа тигізетін әсері 
мысалда қарастырайық.

Мысалдар
Біріниіі түрі:
Үйымның ағымдық банктік шотынан кассаға 500 000 теңге 

ақша алынды. Осы операцияиың нәтижесінде кассадағы ақша 
бабы 500 000 теңгеге көбейді, ал ағымдық банктік шоттағы акша 
бабы 500 000 теңгеге азайды. Бұл екі баптар баланстың активінде 
орналасқан, яғни, өзгеріс тек баланстың активінде болып отыр. 
Баланстың жалпы валютасы өзгермейді, актив пен пассивтің ара- 
сындағы тепе-теңдік сақталып отыр.

Екінші түрі:
Бөлінбеген пайданыц 250 000 тенге мөліпері резервтік капи- 

' талға аударылды. Бөлінбеген пайда 250 000 теңгеге азайды, ал 
рсзсрвтік капитал 250 000 теңгеге көбейді. Бұл баптар баланстың 
пассивінде орналасқан, яғни, өзгеріс пассивте болып отыр. Балан- 
стың жалпы валютасы өзгермейді, актив пен пассив арасындағы 
теңдік сакталады.

Үшінші түрі:
Жабдыктаушылардан 350 000 теңгенің материалдары кіріске 

алынды. Материалдар 350 000 теңгеге көбейді, жабдыктауіпы- 
лардың алдындағы қарыз 350 000 теңгеге көбейді. Материалдар 
бабы активте орналасса, жабдықтауіпылардың алдындағы қарыз 
бабы пассивте орналасқан. Яғни, өзгеріс актив пен пассивте көбею 
жағына болып отыр. Баланстың жалпы валютасы 350 000 теңгеге 
өседі. Баланстың теңдігі сакталады.

Төртіниіі түрі:
Кассадан жұмыскерлсрге 950 000 тенге мөлшерінде еңбек ақы 

берілді. Актив бөлімде орналасқа касса бабы 950 000 теңгеге аза
йды, ал пассив бөліміндегі жұмыскерлердін алдындағы енбек ақы 
бойынша қарыз бабы 950 000 азайды. Өзгеріс активте де пассивте 
де азаю жагына болып отыр. Баланстып жалпы валютасы да 950 000 
тенге азаяды, актив пен пассив арасындағы теңдік сакталды.
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Сонымен, шаруашылық операцияларының қандай түрі бол- 
масын балаисқа әсерін тигізеді, бірақ актив пен пассивтің теңдігі 
әрдайым сақталады.

4.4 Бухгалтерлік баланстын жіктелуі

Қазіргі кезде бухгалтерлік баланстың көптеген түрлері бар. 
Бухгалтерлік балансты жіктеп топтастыру әр түрлі белгілеріне ка
рай жасалады. Нақты атап кететін болсақ бухгалтерлік баланстар- 
дың жіктелу белгілері:

1) қүралу көздеріне карай;
2) қүру уақытына қарай;
3) камту көлеміне қарай;
4) ақпараттар көлеміне байланысты.

4.2-кесте. Бухгалтер.!ік баланстын жіктелуі

№№ Жіктелу белгілсрі Баланс түрлері
1 2 3

1 Құралу көздеріне
карай

1.1 Инвентарлық баланс;
1.2 Кітап түріндегі баланс;
1.3 Актуарлық баланс.

2 Құру уақытына қарай 2.1 Кіріспс баланс;
2.2 Аралық баланс;
2.3 Жойылу балансы;
2.4 Бөлінуші баланс;
2.5 Біріктіру балансы.

3 Қамту көлемінс карай 3.1 Петто-баланс;
3.2 Брутго-баланс.

4 Ақпараттар көлеміне 
байланысты

4.1 Жеке баланс;
4.2 Жинақталған баланс;
4.3 Шоғырландырылған баланс.

5 I Іысанына қарай 5.1 Көлденсң кұрылған баланс;
5.2 Тікелей құрылған баланс.

6 Форматына 
байланысты

6.1 Біржақтық баланс;
6.2 Екіжактык баланс;
6.3 Бөлінген баланс;
8.4 ІПахматтық баланс
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5) нысанына қарай;
6) форматына байланысты.
Жіктелу белгілері бойынша бухгалтерлік баланстың түрлері 

төмендегі кестеде келтірілген.
Қазақстан Республикасында қазіргі кезде қолданыстағы бух- 

галтерлік баланстары «нетто-баланс» санатына жатады.

Білімін тексеруге арналған сұрақтар

1. Бухгалтерлік баланс түсінігі.
2. Бухгалтерлік баланс бөлімдері.
3. Бухгалтерлік баланс баптары.
4. Баланстың актив бөлігі қандай болімдерден тұрады?
5. Баланстын пассив бөлігініц бөлімдерін атаңыз.
6. Баланстык тендіктің формуласын көрсетіңіз.
7. Бухгалтерлік баланстың қандай түрлерін білесіз?
8. Құралу көздері бойынша баланстын қандай түрлерін білесіз?
9. Бухгалтерлік баланстың акпараттар көлеміне байланысты қандай 

түрлері бар?
10. Шаруашылық операцияларынын әсерінен болатын баланс көрсет- 

кіштері өзгерісінің түрлері.

Тест сұрактары

1. Баланстық тецдіктіц формуласы:
A) Капитал = актив - міндеттемелер;
B) Актив = меншікті капитал - міндеттемелер;
C) Актив = капитал + міндеттемелер;
D) Міндеттемелер = актив - капитал;
E) Капитал = актив + міндсттсмслср.

2. Бухгалтерлік баланс:
A) Ақша қаражаггарының қозғалысын көрсетеді;
B) Активтердің, міндеттемелердіп және капиталдың белгілі уақыг- 

тағы жағдайын корсетеді;
C) Капитал өзгерісінің қаржылық акпаратын ұсынады;
D) Ұйым ресурстарыпыц козғалысы мен жағдайын сипатгайтын форма;
E) Үйымда орындалып отырған барлык шаруашылық операциялар- 

ды жүргізуге арналған қүжат.
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3. Бухгалтерлік баланс бөлімдері:
A) Қысқа мерзімді активтер, ұзақ мерзімді активтер;
B) Негізгі құралдар, қорлар және шығындар;
C) Жеке қүралдардың көздері, есептер және озге де пассивтер;
D) Актив, пассив;
E) Міндеітемелер мен капиталдар.

4. Қүралу көздері бойынша баланс түрлері:
A) Жеке, косымша;
B) Инвентарлық, кітаптік, негізгі;
C) Өзіндік, ағымдық;
D) Бастапқы, аралық;
E) Жеке, шоғырландырылған.

5. Бухгалтерлік баланстың қысқа мерзімді активтері:
A) Шығарылған капитал;
B) Баиктік займдар;
C) Қорлар;
D) Салық бойынша міндеттемелер;
E) Болашақ кезең кірістсрі.

6. Бухгалтерлік баланстың қысқа мерзімді міндеттемелері:
A) Жарғылық капитал;
B) Қысқа мерзімді банктік займдар;
C) Дайын өнім;
D) Болашак кезец шығыстары;
E) Резервтер;
F) Бөлінбеген табыс.

7. Мазмүны бойынша баланс түрі:
A) Бірлік баланс;
B) Бастапқы баланс, соңғы баланс, аралык баланс;
C) Сынақ баланс, қалдык баланс, айналым балансы;
D) Алдын ала жасалған баланс, кітаптік;
E) Шоғырландырылған баланс, жеке баланс.

8. Формасы бойынша баланс түрі:
A) Тік баланс, келденен баланс, шахматтық баланс;
B) Бастапқы баланс, аралык баланс, корытынды баланс;
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C) Тазартылған баланс, қалдық баланс, брутто-баланс;
D) Қалдық баланс, бастапқы баланс;
E) Шоғырландырылған баланс, жеке баланс.

9. Бухгалтерлік баланс валютасы:
A) Активтің бірінші бөлімінің және пассивтіц бірініні бөлімінің 

қорытындысы;
B) Шетелдік валютадағы корсегкіштер;
C) Баланстың барлык бөлімдерінің сомасы;
D) Үлзтық валютадағы баланс бабының қорытындысы;
E) Активтің скі бөлімінің және пассивтің үш бөлімініц қорытын- 

дысы.

10. Акрараттык колеміне байланысты баланс түрі:
A) Таратылған;
B) Тазаргылған;
C) Қалдық;
D) Шоғырландырылған;
E) Бастапқы.

//. Баланстың «қысқа мерзімді активтер» бөліміне кіретін баптары:
A) Кассадағы ақша каражаттары, ағымдағы банктік шоттардағы ақша 

қаражаттары;
B) Құрылыс, құралдар;
C) Лицензиялық келісімдер, ЭВМ программалық қамтамасыз сту, 

көлік қүралдары;
D) Өсімдіктер, жануарлар;
E) ІІІаруаіпылық инвентарь, құрал жабдыктар.

12. Баланстың «капитал және резервтер» бвліміне кіретін бап
тары:

A) Ағымдагы банктік шогтардағы ақша қаражаттары;
B) Ақша каражаттарының эквиваленттері;
C) Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы;
D) Аяқталмаған күрылыс;
E) Шаруашылық инвентарь және көлік күралдары.

13. Баланстыц озгеруініц бірінші турі:
А) 1 Іассивтің бір бабы кобейеді, бір бабы азаяды;
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B) Актив жәие пассив скеуінің де баптары көбейеді;
C) Активтің бір бабы кебейеді, бір бабы азаяды;
D) Актив және пассив екеуінің де баптары азаяды;
E) Активтің баптары көбейеді.

14. Баланстыц озгеруніц екінші турі:
A) Пассивтің бір бабы көбейеді, бір бабы азаяды;
B) Активтің баптары көбейеді;
C) Активтің бір бабы кобейеді, бір бабы азаяды;
D) Актив жэне пассив екеуінің дс баптары азаяды;
E) Ағымдағы шоттан банк несиесі төленді.

75. Баланстыц озгеруініц ушінші турі:
A) Активтің де, пассивтің де баптары белгілі бір сома» а көбейеді;
B) Кассадан қызметкерлерге еңбекакы бсрілді;
C) Активтің бір бабы көбейеді, бір бабы азаяды;
D) Актив жэне пассив екеуінің деп баптары азаяды;
E) Банкіік кредит есебінен жабдықтаушылар алдындағы міндеттеме- 

лер өтелді.

16. Ба.іаиспіыц озгеруінің төртінші турі:
A) Бапктік кредит есебінен жабдыктаупіылар алдындағы міндетте- 

мелер өтелді;
B) Активтің де, пассивтің де баптары көбейеді;
C) Кассадан кызметкерлерге еңбекакы берілді;
D) Жабдықтаушылардан қоймаға піикізагтар келіп түсті;
E) Сатып алушылардан ағымдағы шотка төлем кірістелді.

17. Ба.іапстың қорытынды сомасының азаюына экеліп согатын 
операция:

A) Банктік кредит есебінен жабдықтаушылар алдындағы міндеттсме- 
лер өтелді;

B) Көмекші ондіріс қызметкерлеріне еңбекақы есептелді;
C) Ағымдағы банктік шоттан бюджетке косылған құн салығы ауда- 

рылды;
D) Жабдыктаушылардан шикізапар келіп түсті;
E) Сатып алушылардан ағымдағы банктік шотқа ақша келіп түсті.

18. Ва.ікппа балансының кобеюіие әкеліп согатын операция:
А) Келіп түскен тауарлар үніін жабдықтауіпылар алдындағы міндет- 

теме өтелді;
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B) Көмекші өндіріс қызметкерлеріне еңбекақы ессптелді;
C) Ағымдағы банктік шоттан бюджетке қосылған құн салығы ауда- 

рылды;
D) Ағымдағы банктік шотган бюджетке жеке табыс салығы аударыл- 

ды;
E) Ағымдағы банктік шоттан ертерек алынған банктік займ өтелді.

19. Бірінші түрдегі шаруашылық операция:
A) Баланс валютасы азаяды;
B) Есеп беруге тиісті тұлғаға кассадан ақша берілді;
C) Резервтік капитал есебінен акционерлерге дивидент есептелді;
D) Бөлінбеген пайданың бөлігі резервтік капиталды толықтыруға ау- 

дарылды;
E) Банк мекемесінен несие алынды.

20. Баланс валютасы өзгеріссіз қалады:
A) Еңбекақыдан есеп беруге тиісті түлғаның өтелмеген сомасы 

ұсталды;
B) Ағымдағы банктік шоттан бюджетке қосылған құн салығы ауда- 

рылды;
C) Сатып алушылардан ағымдағы банктік шотқа сатылған өнімдер 

үшін төлем келіп түсті;
D) Жабдықтаушылардан негізгі құралдар келіп түсті;
E) Бюджетке салык есептелді.

21. Қүрылу уақыты бойыніиа баланс түрі:
A) Тазартылған;
B) Сальдолық;
C) Перспективалық;
D) Директивті;
E) Бастапқы.

22. «Үзақмерзімді активтер» боліміне кіретін баланс бабы:
A) Отын, жартылай фабрикаттар, қорлар;
B) Дайын өнім, аяқталмаған өндіріс;
C) Компьютерлер және есептеуіш техника, шаруапіылық инвентарь;
D) Сатып алушылардың дебиторлық берешегі;
E) Ағымдағы салықтық активтер.
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23. Түзетуді к/аэкет ететін баланс:
A) Брутто баланс;
B) Нетто баланс;
C) Бастапқы;
D) Кітаптік;
E) Тазартылған.

24. Бухгалтерлік баланстың топтастыру тэсілі:
A) Дебет пен кредит негізінде;
B) Бухгалтерлік есеп объектілері бойынша;
C) I Іассивтер, капитал және міндеттемелерді;
D) ІІІаруашылық операцияларды;
E) 11 Іоттар құрамыпдағы ағымдағы озгерістер бойынша.

25. Баланс - брутто:
A) Реттеуші баптар алынып тасталған баланс;
B) Негізгі кұралдар мен материалдық емес активтсрдің амортизация- 

сы сңі ізілген баланс;
C) Ұйымның бағытына және оның жарғысына сәйкес жасалған ба

ланс;
D) Меншік нысандарына байланысты баланс түрі;
E) Бас кітап деректері бойынша баланс.

26. Баланс - нетто:
X) Реттеуші баптар алынып тасталған баланс;
B) Контрарлық баптары қосылған баланс;
C) Үйымның бағытына және оның жарғысына сәйкес жасалған ба

ланс;
D) Ұйымның алғаш рет кұрылған ксзде жасалған баланс;
E) Бас кітап деректсрі бойынша баланс.

Бақылау тапсырмалары

4.1-есеп.  Бухгалтерлік баланс кұру.
Есептің мақсаты: Бухгалтерлік баланс баптарының экономикалық 

мазмұнын ашып корсету және оларды «Активтер» мен «Пассивтср» 
бөлімдсрі бойынша топтастыруды меңгеру.

Тапсырма: Томендегі кестеде берілген мәліметтердін неіізінде 
«Сұпқар» ЖШС активтерінің және олардың қүралу коздерінің баланстың 
қандай бабына жататындығын аныктап, баланс құру кажет.
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4.1-кесте.  «Сұнкар» ЖШС активтері және олардың куралу коздері 
(2019 жылдыц 1 тамызына)

№ Активтердің жәнс олардың құралу көздерінің атаулары Сомасы, 
тенге

1 Ұзақ мерзімді банк несиесі 287 060
2 Ыдыс және ыдыстық магериалдар 12 320
3 Резервтік капитал 127 300
4 Алдағы кезеңдердіц шыгыстары 48 950
5 Әлеуметтік салық бойынша борыш 27 500
6 Лицензиялық кслісімдср 58 790
7 Агымдагы банктік шоттардағы ақша қаражатгары 341 320
8 Сатып алынған шала фабрикаттар 18 400
9 Жарғылык капитал 429 700
10 Цех гимараты 135 700
11 Қысқа мерзімді банк несиесі 250 000
12 Кассадағы ақша қаражаттары 1 250

•13 Сатып алушылар мен гапсырысшылардың қарызы 68 390
14 Жабдықтар мен өзгеде машиналар 107 000
15 Жабдықтаушылар алдындагы қарыз 113 200
16 Мүлік салығы бойынша бюджетке карыз 32 920
17 Валюталық шоттағы акша қаражаттары 45 000
18 Кеңсе ғимараты 328 700
19 Корпоративтік табыс салығы бойынша қарыз 12 100
20 Отын 34 340
21 Көлік құралдары 79 620

Барды ғы 2 559 560

4.2-кестеде  ке.тгірілген нысан бойынша баланс құру қажет

4.2-кесте. Баланс (қысқаргылзан) 1 тамыз 2019 ж.

Активтер Сомасы, тенге 1 Іассивтер Сомасы, тенге

Баланс валютасы Баланс 
валютасы

4.2-есеп.  Шаруашылық операцияларының бухгалтерлік балансқа ти- 
гізетін әсері.

Есептіц максагы: Қаржылық корытынды есеп пайдаланушыларын 
олардың топтары бойынша жіктеуді меңгеру.
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Тапсырма: Төменде кслтірілген мәліметтер бойынша баланстық 
өзгерістер түрін анықтаңыз.

4.3-кесте. 2019 жылдыц іамыз айында орындалган іпаруаіпылык 
операциялары

№ ІІІаруашылык операцияларының мазмұны Сомасы, тенге
1 Негізгі өндіріс жұмысшыларыиа еңбек ақы есептелді 980 600
2 Саіып алушыларга коймадан дайын өнім босатылды 648 600
3 Жабдыктаупіыларға ағымдағы шоттан толем жасалды 280 200
4 Депоненттелген еңбек ақы кассадан ағымдағы банктік 

шотқа қайтарылды 122 000
5 Жабдықіаушылардан матсриалдар келіп түсті 289 400
6 Банктің қыска мерзімді несиесі ағымдағы банктік 

шотқа кірістелді 940 700
7 Сатып алушылардан сатып өткізілген тауарлар үшін 

төлем келіп түсті
455 300

8 Ьюджетке ағымдағы банктік шоттан корпоративтік 
табыс салығы өтелді

185 300

9 Коймадан негізгі өндіріскс материалдар босатылды 147 500
10 КҚС сомасы бюджетке аударылды 196 700
11 Кассадан еңбек ақы берілді 995 800
12 Есептік жылдың бөлінбсгсн пайдасы есебінен 

акционсрлсрге дивиденттер есептелді 698 700
13. Еңбек ақы төлеу үшін ағымдағы банктік шоттан 

кассаға ақша алынды 1250 000

Баланстық өзгерістер түрін төмендегі кестедс келгірілгеи нысан 
бойынша орындау қажет.

4.4-ксстс. Баланстык озгерістер түрі

№ Шаруашылык 
опсрациялар 

мазмұны

Актив Пассив Өзгеріс 
түрікебеюі 

(+)
азаюы

(-)
көбеюі 

(+)
азаюы
(-)

1
2
3
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5-тарау

ШОТТАР ЖӘНЕ ЕК1 ЖАҚТЫ ЖАЗУ

5. / Бухгалтерлік шоттардың анықтамасы, арналуы, олардың 
құрылымы мен мазмуны.

5.2 Екі жақты жазудың мәні. Қарапайым жэне күрделі бухгалтерлік 
жазулар.

5.3 Синтетикалық және талдамалыц есеп шоттары, олардың арна
луы мен өзара байланысы.

5.4 Шоттардың экономикальіқ мазмұны және құрылымы бойынша 
жіктеу.

5.5 Бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары.
5.6 Есеп процедуралары жэне есептік цикл кезецдері. Сынақ балансы, 

айналым тізімдемесі, шахматтыц тізімдеме маңызы мен құрастыру 
■тәртібі.

5.1 Бухгалтерлік шоттардың аныктамасы, арналуы, 
олардың күрылымы мен мазмүны

Әрбір шаруашылықтар мен ұйым күнделікті болып отыратын 
ағымдағы шаруашылық операцияларын балансқа (тепе-теңдік- 
ке) келтіріп, әрбір операциялардан соң баланс жасап, текссру 
және бақылау жүмыстарын жүзеге асыру мүмкін емес. Мұн- 
дай жағдайда созылмалы орынсыз жұмыстардың көлемі көбейіп 
отырады.

Біз жоғарыда айтып кеткендей, бухгалтерлік баланс тек ғана 
шаруашылық активтерінің орналасуын, оның жағдайын, кұра- 
лу көздерінің қалыптасуын белгілі мерзімге қарай (әдетте айдың
1-не)  ақлай өлшем.мен жасайды. Өні.м өндіру, қызмет көрсету және 
жүмыстар аткаруға байланысты шаруашылық процессін баскарып, 
дер кезінді дүрыс шешімдер кабылдан, тіркеп отыру үшін күн- 
делікті жиі-жиі баланс жасай беруге мүмкіндік болмайды. Бүлай 
істеу өте тиімсіз және нәтижесіз еңбек болып саналады.

Осыған орай ағымдағы шаруашылық операцияларының мазмү- 
нын арнайы тәсілдерге карай тіркеп, бағалап, жинақтап бір жүйеге 
келтіріп отыру үшін бухгалтерлік есеп шоттары колданылады.
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Бухгалтерлік шоттар деп ұйымның активтері мен олардың құра- 
лу көздерінде (меншікті капитал мен міндеттемелерде) орын алған 
шаруашылык операцияларының мазмұның күнделікті бакылап, тір- 
кеп, бағалап, акшалай өлшемге айналдырып, экономикалық маңы- 
зына қарай жүйелеп топтастырып есеп алуды кадағалау эдісі.

Бухгалтерлік шоттар баланспен байланысты. Шоттар баланс 
баптарын дамыту ретінде, активтердің әрбір түрі, олардың құралу 
көздер және шаруашылық процестері бойынша ашылады.

Бухгалтерлік шот екі жакты кіші кестеден түрады. Схемалық 
түрғыдан қарағанда мынадай:

Дебет Шоттың атауы Кредит

Бұл схеманың жоғары ортасында шоттардың аты жазылады. 
Мысалы, «Негізгі құралдар», «Жарғылық капитал», «Негізгі өн- 
діріс», «Материалдық емес активтер», т.б.

Кестенің сол жағы «Дебет» (лат. debit - ол тиісті), ал он жағы 
«Кредит» (лат. credit - ол сенеді) деп аталады.

Бухгалтерлік есеп шоттары баланстың активтік жэне пассивті 
көрсеткіштері (баптары) негізінде ашылады. Осыған орай, түрі 
мен манызына карай шоттар активті жэне пассивті болып бөлінеді.

Активті шоттарда үйымның мүліктерінің нақты бары мен 
қозғалыстары жэне шығыстарды көрсетуге арналған. Мысалы, 
«Кассадағы ақша қаражаттары», «Дайын өнім», «Шикізат және 
материалдар», «Әкімшілік шығыстар» т.б. активті шоттар балан- 
стың актив жағында орын алады.

Пассивті шоттарда активтердің қүралу көздері (міндеттемелер 
мен меншікті капитал) жэне кірістер көрсетіледі. Мысалы, «Қысқа 
мерзімді банктік несие», «Зейнетақы аударымдары бойынша мін- 
деттемелер», «Жарғылык капитал», «Өнімдерді өткізу мен қыз- 
меттер көрсетуден түскен кіріс», т.с.с.

Шоттарда міндетті түрде есепке алынатын объектінің бастап- 
қы қалдығы ( сальдо) көрсетіледі. Одан кейі оның өзгерістсрі 
шоттың дебетінде немесі кредиті бойынша көрсетіледі. Шоттарда 
агымдағы ай ішінде жазылатын сома айналым деп аталады. Дебет- 
тік бөлімде жазылатын сома дебеттік айналымдар, ал кредиттегі 
- кредиттік айналымдар деп аталады.
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Активті шоттарда жазбалар схемасы төмендегідей тәртіпте 
болады

Активті шот схемасы

Дебет Активті шот (шоттың атауы) Кредит
Бк - Бастапқы сальдо (қалдық)

ІІІаруашылықоперациялар нәгижесінде 
шаруашылык мүліктердің (активтсрдіц) 
көбеюі (+)

Шаруашылык операциялар 
нәтижесінде шаруашылык 
мүліктердің (активтердің) азаюы 
(-)

А (Дт) - дебеттік айналым А (Дт) - кредиттік айналым

Ск - есептік кезең соңындағы қалдык 
(соиғы сальдо)

Ай соңында шоттардағы соңғы қалдык есептеледі. Активті 
шоттарда қалдык дебеттік болады.

Активті шоттарда есептік кезең соңындағы қалдық былайша 
есептеледі:

Ск = Бс (Дт) + А (Дт) - А (Кт)

Активті шот бойынша мысалы қарастырайық.
Мысалы. «Касса» шотындағы 01.08.2019 ж. сальдо сомасы - 

10 000 тенге. Тамыз айының ішінде төмендегі операциялар орын- 
далды:

1) 2 тамыз күні сатып алушылардан 30 000 тенге сатылган тау- 
арлар үшін толем қабылданды;

2) 3 тамыз күні ағымдағы банктік шоттан касса 900 000 тенге 
кірістелді;

3) 4 тамыз күиі кассадан 890 000 тенге жұмысшыларға еңбек 
ақы берілді;

4) 15 тамыз күні есеп беруге тиісті түлға 8 000 теңге пайдалан- 
баған соманы кассаға кайтарды

Берілген мәліметтер негізінде «Касса» шотына жазу схемасы 
төмендегідей болады:
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Дебет Касса Кредит
01.08.2019ж. сальдо - 10 000
1) 30 000
2) 900 000
4) 8 000

3) 890 000

Айналым - 938 000 Айналым - 890 000
01.09.2019ж. сальдо-58 000

Пассивті шоттарда активтердің құраяу көздерінің көбеюі кре- 
дигга, ад азаюы дебетте көрсетіледі.

Пассивті шоттарда жазбалар схемасы төмендегідей тәртіпте 
болады

Пассивті шот схемасы

Дебет Пассивті шот (шоттың атауы) Кредит
Бқ - Бастапқы сальдо (калдык)

Шаруашылық операциялар 
нәтижесінде активтердің құралу 
көздерінін азаюы (-)

ІПаруашылык операциялар 
нәтижесінде активтердің құралу 
көздерінің көбеюі (+)

А (Дт) - дебеттік айналым А (Дт) - крсдиттік айналым
Сқ - есептік кезең соңыидағы қалдык 
(соңғы сальдо)

Ай соңында шоттардағы соңғы калдық есептеледі. Пассивті 
шоттарда қалдық кредиттік болады.

Пассивті шоттарда есептік кезең соңындағы қалдық былайша 
есептеледі:

Сқ = Бқ (Кт) + А (Кт) - А (Дт)

Пассивгі шоттар бойынша мысалы.
Мысалы: «Өнім берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа 

мерзімді берешек» шотындағы 01.08.2019 ж. сальдо сомасы 
250 000 тенге. Тамыз ай ішінде орындалған операциялар:

1) 10 тамызда жабдыктаушыларға 200 000 тенге төлем жасалды;
2) 18 тамызда жабдықтаушылардан қоймаға 500 000 теңгеге ма- 

териалдар келіп түсті;
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3) 25 тамызда кабылданған материалдар үшін 520 000 теңге 
төленді.

Берілген .мәліметтердің негізінде «Жабдықтаушылар мен 
мердігерлер алдындағы кысқа мерзімді берешек» шотындағы жазу 
схемасы.

Дт «Өні.м берушілер мен мердігерлерге берілетін кысқа
мерзімді берешек» Кт

01.08.2019 ж. сальдо - 250 000
1)200 000
3) 520 000

2) 500 000

Айналым - 720 000 Айналым - 500 000
01.09.2019 ж. сальдо 30 000

Бухгалтсрлік шоттар баланс жаудың негізі болып табылады. 
’ Есепті кезеңнің аяғында активті және пассивті шоттарда көрсетіл- 

ген қалдықтар негізінде жаңа бухгалтерлік баланс жасалады.

5.2 Екі жакты жазудын мәні. Қарапайым жәнс күрделі 
бухгалтерлік жазулар

Екі жақты жазу жүйесі Ренессанс дәуірінде пайда болыпты. Екі 
жақтылық кағиданы қолдану арқылы жазылатын жазуды ойлап 
тапқан францискан монархы Леонардо да Винчидің жақын жол- 
дасы Лука Пачоли болған. Мұндай жазу 1494 жылдан басталған.

Екі жақты жазу деп - орындалған операңиялар мен болған 
окиғалардың бір мезгілде бірдей сомада екі шотта көрініс табуын, 
яғни, бір шоттың дебетінде, екіншісінің кредитінде жазылуын 
айтады.

Мысалы
Операция 1. Ұйымның ағымдағы банктік шотынан кассаға 

850 000 тенге алынды. Осы опсрацияда скі шоттар қатысып отыр: 
«Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары» және «Кас
садага акша қаражаттары». Шоттардың екеуіле активті. Орын- 
далған операция нәтижесінде «Кассадағы акша каражаттары» 
іпоттындағы ақіпа 850 000 теңгеге кобееді, ал «Ағымдағы банктік 
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шоттардағы ақша қаражаттары» шотындағы ақша 850 000 теңгеге 
азаяды. Активті шоттарда қаржының көбеюі дебетте, ал азаюы - 
кредитте көрсетілетінін білеміз.

Екі шоттарды ашып, оларға жазбаларды көрсетеміз.

Дт «Ағымдағы банктік шот» Кт Дт «Кассадағы ақша 
қаражаттары» Кт

850 000 850 000

Шаруашылык операциясының бухгалтерлік жазбасы келесі 
түрде болады.

Дебет «Кассадағы акша қаражаттары» 850 000
Кредит «Ағымдағы банктік шоттардағы акша қаражаттары» 

850 000.

Операциялар мен оқиғалардың екі жақты жазу әдісі арқылы 
бейнеленуі нэтижесінде шоттардың арасында пайда болатын бай
ланысты шоттар корреспонденциясы деп атайды. Бір бірімен өз 
ара байланыска түсетін шоттарды корреспонденцияланушы шот
тар деп атайды.

Шоттар корреспонденциясы қарапайым жэне күрделі болады.
Шаруашылык операция немесе оқиға бір шоттың дебетінде, ал 

екінші шотгың кредитдс белгілі бір сомаға бейнеленсе - қарапай- 
ы.м корреспондента деп саналады. Жоғарыда көрсетілген мысалы- 
лар қарапайым корреспонденциялар.

Егерде шаруашылык операция мен окиғаны бейнелеуде белгілі 
бір сомаға бір шот дебеттеліп бірнеше шоттар кредиттелінетін не
месе керісінше бірнеше шоттар дебеттелініп бір шот кредиттелі- 
нетін шоттар корреспонденциясы күрделі корреспонденция деп 
аталады.

Мысалы: 02 сэуір күні ағымдағы банктік шоттан толем жасал- 
ды: жабдықтаушыға келіп түскен материалдар үшін 250 000 теңге 
жэне бюджетке қосылған қүн салығы 150 000 тенге. Жалпы ауда- 
рым сомасы 400 000 теңгені қүрайды.



Бухгалтерлік есеп негіздері • 75

Бұл мысалымызда үш шот қатысып отыр:
1) «Ағымдағы банктік іпоттардағы ақша қаражаттары» (активті 

шот).
2) «Жабдықтаушылар мен мердігерлер алдындағы қысқа 

мерзімді бсрешек» (пассивті шот).
3) «Қосылған құн салығы бойыніпа қарыз» (пассивті пют).
Берілген операциялар нәтижесінде ағымдағы шотта ақша қара- 

жаттары 700 000 теңгеге азайып отыр, ал жабдықтаушылардың ал- 
дындағы қарызымыз (пассивті іпот) 250 000 теңгеге және бюджет 
алдындағы ҚҚС бойынша қарыз (пассивті шот) 150 000 тенге азай- 
ды. Активті шотта ақшаның азаюы шоттың кредитінде көрсетіледі, 
ал пассивтік шоттарда азаюы керісінше дебетте көрсетіледі.

Дт «Ағымдағы банктік шот» Кт Дт «Жабдықтаушыларға 
берешек» Кт

250 000
400 000

Дт«ҚҚС» Кт

150 000

Екі жақты жазу әдісін қолдана отырып шоттар корреспонден- 
циясын көрсетеміз.

Дебет «Жабдықтауіпылар алдандағы береіпек» 250 000 тенге
Дебет «ҚҚС» 150 000 тенге
Кредит «Ағымдағы банктік шот» 400 000 тенге

Берілген бухгалтерлік жазбамыз кұрделі болып табылады, 
себебі дебетте екі шот, ал кредитте 1 шот қатысып отыр, яғни бір 
операция бір мезетте 3 шотта көрсетілген.

Курделі шоттар корреспонденциясын бір неше қарапайын жаз- 
баға бөлуге болады.

а) бірінші жазба
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Дебет «Жабдықтаушылар алдандағы берешек» 
тенге

Кредит «Ағымдағы банктік шот»

б) бірінші жазба
Дебет «ҚҚС»
Кредит «Ағымдағы банктік шот»

250 000

250 000 тенге

150 000 теңге
150 000 тенге

Көріп отырғандай, шотгардың күрделі корреснонденциясын 
қолдану екі жақты жазуды бұзбайды, себебі бірнеше шоттың де
бет! (кредигі ) бойынша жазулардың сомасы бір шоттың кредиті 
(дебеті) бойынша бухгалтерлік жазудың сомасына тең болады.

5.3 Синтетикалық және талдамалық есеп шогтары, 
олардыц арналуы мен өзара байланысы

Бухгалтерлік есепте шоттар екі түрге бөлінеді: синтетикалық 
және талдамалық (аналитикалық) болып.

Синтетикалық шоттар ақшалай өлшем бірлігімен көрсетіл- 
ген экономикалық ұқсас топтары бойынша активтердің, олар- 
дың кұралу көздері (міндеттемелер, капитал) мен піаруашылық 
процестері туралы жинақталған мәліметтерді береді. Синтетика- 
лық шоттарға «Шикізат және материалдар», «Негізгі қүралдар», 
«Дайын өиім», «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қыска 
мерзімді дебиторлық берешегі», «Жарғылық капитал» және т.б. 
жатады. Синтетикалык іпоттарды баланстық шоттар деп те атай- 
ды, себебі осы шоттардағы қалдыққа сай бухгалтерлік баланс 
жасалынады.

Синтетикалық шоггардың көмегімен жүргізілетін есепті синте
тикалык есеп деп аталады.

Сонымен катар, кәсіпорындар мен ұйымдар қызметін жан- 
жақты және оперативті түрде басқару үшін тек жалпылама жи- 
нақталған акпараттар мен мәліметтер жеткіліксіз. Осыган орай 
синтетикалык шоттардағы жинакталған мәлімегтер мен акпарат
тар дәйекті түрде жіктелуді, талдау арқылы толық ашып көрсетуді 
талап етеді. Ол үшін аналитикалық шоттар қолданылады.
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Аналитикалык (талдамалық) шоттар синтетикалық шоттардың 
негізінде, олардың мәліметтерін егжей - тегжейлі корсету үшін 
және шотты дамыту максатында ашылады. Сондыктан, синтети- 
калық және аналитикалык шоттар өзара тығыз экономикалық бай- 
ланыста болады.

Мысалы, «Шикізат пен материалдар» деп аталатын синтетика- 
лық шотында қоймадағы барлық материалдарының жалпы ақша- 
лай сомадағы көрсеткіші орын алады. Ал бүл шотты егжей-тегжей 
корсету мақсатымен матсриалдардың қандай жекелеген түрлерден 
тұратындығын, оларды заттай және ақшалай өлшегіштермен көр- 
сетуге болады. Шикізаттар мен материалдар құрамына қоймадағы 
отын, ыдыстык материалдар, құрылыс материалдары сияқты тур- 
лер! кіреді. Өз кезегінде отынның құрамына көмір, бензин, жанар 
жағар май сияқтылар кіреді. Ал құрылыс материалдарға - цемент, 

.тұз қағаздар, гипсокартон, бояу т.с.б. кіреді. Осыларды жіктеп 
ашып корсету мақсатымен аналитикалық шоттар қолданылады. 
Түсінікті болу үшін мысалы қарастырайық.

5.1-кесте. Синтетнкалық «Шикізат пен материалдар» шоттын аралык және 
аналитикалык шоттармен озара байланысы

Синтетикалык
шог

Сома, 
тенге Аралык шот Сома, 

тенге
Аналитикалык

шот
Сома, 
тенге

1310 
«ІІІикізат пен 
материалдар»

560 000
1311 
«Отын»

260 000 Бензин, керосин, 
газ, дизсльдык 
отын т.с.с.

260 000

1312 
«Құрылыс 
материалда
ры»

300 000 Кіріііш, цемент, 
бетон, эмульсия, 
т.с.с.

300 000

Барлығы 560 000 560 000 560 000

Синтетикалык және аналитикалық шоттардың байланысы 
Мысалы.

1. Ай басынбагы қалдықтыр бойынша мзліметтер

3310 «Өнім берушілер мен мердігерлерге берілетін қыска 
мерзімді берешек» шоты бойынша ай басындағы қалдық сомасы 
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-600 000 теңге, оның ішінде аналитикалық шоттар бойынша: «Ак
сай Нан» ЖШС -320 000 теңге, «Фудмастер» АҚ - 280 000 тенге.

1030 «Ағымдағы бантік шоттағы акша қаражаттары» шотын- 
дағы ай басындағы қалдық 1 900 000 теңге.

2. А и ііиінде орындалган шаруашылык, операциялар

1) «Ақсай Нан» ЖШС-нен тауарлар кірістелді - 150 000 теңге
2) «Фудмастер» АҚ-нан тауарлар кірістелді - 300 000 теңге
3) «Аксай Нан» ЖШС -не толем жасалды - 390 000 тенге
4) «Фудмастер» АҚ-на акша аударылды - 500 000 тенге

3. Ай іиііндегі шоттардагы лсазбалар

Дт «Тауарлар» Кт Дт

1) 150 000

2) 300 000

Айналым-
450 000

Ск - 450 000

«Жабдықтаушыларға қарыз» Кт
Бқ - 600 000

3) 390 000 1) 150 000

4) 500 000 2) 300 000

Айналым- Айналым-
890 000 450 000

Ск-160 000

Дт «Ағымдық шоттағы ақша» Кт
Бқ- 1 900 000

3) 390 000

4) 500 000

Айналым- 0 Айналым-
890 000

Ск- 1 010 000
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4. Аналитикалық шопипардагы жазбалар

Дт «Ақсай нан» ЖШС Кт Дт «Фудмастер» АҚ Кт
Бқ-320 000 Бк - 280 000

3) 390 000 1) 150 000 4) 500 000 2) 300 000

Айналым- Айналым - Айналым- Айналым-
390 000 150 000 500 000 300 000

Ск- 80 000 Ск -80 000

Қарастырылған мысалда синтетикалық және аналитикалык 
шоттар бойынша өз ара байланыс барын мыналарда көріп отыр- 
мыз:

1. Синтетикалық шоттағы бастапқы қалдық сомасы 600 000 тен
ге аналитикалык шоттарды сомаға тең («Аксай нан» ЖШС 320 000 
теңге + «Фудмастер» АҚ 280 000). Жиынтығы 600 000

2. Синтетикалық шоттағы дебеттік айналым сомасы 890 000 
тенге және кредиттік айналым сомасы 450 000 теңге тең анали
тикалык іпоттардағы дебеттік айналым сомаларына («Аксай нан» 
ЖШС 390 000 тенге + «Фудмастер» АҚ 500 000) пен кредиттік ай
налым сомасы («Аксай нан» ЖШС 150 000 тенге + «Фудмастер» 
АҚ 300 000).

3. Синтетикалық шоттағы ай соңындағы сальдо 160 000 тен
ге тен аналитикалык шоттардагы сальдога («Аксай нан» ЖШС 80 
000 тенге + «Фудмастер» АҚ 80 000).

5.4 Шоттарды экономикалық мазмуны жэне курылымы 
бойынша жіктеу

Бухгалтерлік есептің ғылыми нсгізделген жүйесін ұйымдасты- 
ру шоттарды дұрыс жіктеуді талап етеді.

Бухгалтерлік есеп июттарының жіктелуінің басты белгілері бо- 
лып табылады:

• шоттың экономикалық мазмұны;
• шоттың мақсаты мен құрылымы;
• шоттың баланспен байланысы бойынша.
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Экономикалық мазмүны бойыиша шоттар үш топқа бөлінеді:
1. Активтер есебінің шоггары;
2. Капитал және міндеттемелер есебінің шоттары;
3. Шаруашылық процестері есебінің шоттары.
Бірінші топтағы шоттарда активтердің есепті кезең басындағы 

жәнс соңындағы пакты барын бақылау, сондай-ақ олардың есепті 
кезеңдегі қозғалысы жүзеге асырылады. Оларга, мысалы, мыналар 
жатады ақша қаражаттарының шоттары, қорлардың шоттарды, 
дебиторлық берешсктер шоттары, негізгі құралдар, материалдық 
емес активтердің шоттары және т.б.

Екінші топтағы шоттар меншікті капиталды есепке алатын 
және тартылған қаражаттардың (міндетгемелерді) есебін жүргізу- 
ге арналған шоттарға бөлінеді. Капитал шоттарына мыналарды 
апарамыз: «Жарғылық капитал», «Резервтік капитал», «Эмисси- 
ялық кіріс» т.б. ал міндеттемелер шоттарына жататындар болып 
«Кысқа мерзімді банктік қарыздар», «Берушілер мен мердігерлер- 
ге берілетін қысқа мерзімді кредиторлық берешек», «Жалдау бой- 
ынша үзак мерзімді берешек» табылады.

Үшінші топтағы шоттар дайындау, өндіріс және сату проце- 
стсрінде орындалатын операцияларды есепке алуды жүргізуіне ар- 
налған шоттар болып табылады. Оларға шаруашылық процесінің 
мына шоттарын апаруға болады: «Негізгі өндіріс», « Көмекші өн- 
діріс», «Үстеме шығындар» т.б.

Бухгалтерлік есеп шоттары мақсаты мен құрылым бойынша екі 
топқа бөлінеді:

1. Активтер мен олардың құралу көздерінің шоттары;
2. Шаруашылық процестер мен олардың нәтижелерінің шотта

ры.
Өз кезегінде активтер мен олардың құралу көздерінің шоттары 

екі топқа белінеді:
1. Негізгі;
2. Реттеуші.
Негізгі шоттарға жататындар:
- ақіпалай («Кассадағы акша қаражагтары», «Ағымдағы банктік 

шоттардағы ақша қаражаттары», «Карт-шоттардағы ақша кара- 
жаттары» т.б.);
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- инвентарлык («Негізгі қүралдар», «Шикізат және материал- 
дар», «Тауарлар» т.б.);

- есеп айырысу («Сатып алушылар мен тапсырысшылардың 
қыска мерзімді дебигорлық берешегі», «Берушілер мен мердігер- 
лерге берілетін қысқа мерзімді берешек», «Ұзак мерзімді банктік 
қарыздар» т.б.)

- капитал шоттары («Жарғылық капитал», «Резервтік капитал» 
т.б.)

Реттеуші шоттарға жататындар:
- контрарлык шоттар («Негізгі кұралдардың амортизациясы», 

«Материалдық емес активтердің амортизациясы», «Төленбеген 
капитал»);

- қосымша шоттар («Эмиссиялық кіріс»)
шаруашылық процестері мен олардың нәтижелерінің шоттары 

екі түрде болады:
1. Әрекеттік;
2. Қаржылық-нәтижелік.
Әрекеттік шоттарына жатады:
- тарату шоттар («Үстеме шығындар», «Алдағы кезеңдердің 

шығыстары»):
- калькуляциялық шоттар («Негізігі өндіріс», «Көмекші өн- 

діріс»);
- салыстырмалы шоттар («Қорытынды кіріс (қорытынды за- 

лал)»).
Шоттардың баланспён байланысы бойынша жіктелуі екі түрде 

болады:
1. Баланстық;
2. Баланстан тыс.
Есептелетін операциялар мен объектілер сипатына байланысты 

шоттар накты және номипалды деп жіктеледі.
Нақты шоттар активтер мен олардың құралу көздерін есепке 

алуға арналған. Оларға Активтер, Капитал мен Міндеттемелерді 
есепке алуға арналған шоттар жатады. Бүл шоттар бойынша есепті 
мерзім аяғында қалдық қалуы мүмкін. Сондықтан да олар түрақты 
шоттар деп те аталады. Накты шоттар калдығы кейіннен бухгал- 
терлік баланс қүруға қолданылады.
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Номиналды немесе уақытша шоттарға ұйымның шаруашылық 
процесстерін есепке алуға арналған Кірістер мен Шығыстар шот- 
тары жатады. Кейбір әдебиетте бұл шоттар транзиттік шоттар 
деп те аталады. Бұл шоттар есепті кезеңнің соңында міндетті түр- 
де жабылатын болғандықтан аталған шоттар бойынша қалдық 
болмайды.

5.5 Бухгалтерлік есеп шоттарыныц жоспары

Барлық шоттар міндетті түрде арнайы сәйкестікке жеткізілуі 
тиіс. Бухгалтерлік есеп шоттарының жүйелендірілген тізбесі 
«шоттар жоспары» деп аталады. Шоттар жоспарын құрастырудың 
негізі болып шоттардың экономикалық мәні бойынша жіктелуі 
табылады.

Шоттардың ондық жіктеу жүйесі бар Шоттар жоспарын алғаш 
рет 1896 жылы француз ғалымы Леотей Гибо Нобель сыйлығының 
лауреаты Ляфонтенмен бірге әзірлеген.

1893 жылы Ежен Лиотей «Капитал», «Қорлар», «Ақша кара- 
жаттары» және «Міндеттемелер» деп аталатын 4 бөлімі бар шот- 
тардың жоспарын ұсынды.

1937 жылы Германияның үлттық шоттар жоспары әзірленіп 
енгізілді, онда қаржы және өндірістік бухгалтериялар алғаш рет 
нақты бөліпген.

Кейіннен 100-ден астам ұлттык шоттар жоспары қүрылды.
1960-1980 жылдар аралығында үш аймақтық (үлтаралық) шот

тар жоспары қүрылды:
• Еуропалық Экономикалық Қоғамдастыктың шоттар жоспары;
• Африка Бірлігі Ұйымының шоттар жоспары;
• Латын Америка мемлекегтерінің шоттар жоспары.
1969 жылы жасалған Африка бірлігі шоттарынын жоспары 

кеңінен таралған.
Қазіргі кезде біркатар кәсіби бухгалтерлік үйымдар бухгалтер- 

лік есептіц Дүниежүзілік шоттар жоспарын қүру қажеттілігі тура- 
лы мәселені қойды.

Біздің елімізде бірнеше шоттар жоспарлары қолданылады: Бух- 
галтерлік есептің шоттарының үлгілік жоспары, Екінші денгей- 
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дегі банктер үшін шоттар жоспары, Казахстан Республикасыныц 
Ұлттық Банкі үшін шоттар жоспары, Бюджеттік үйымдардың шот
тар жоспары. Олар бір-бірінен ерекшеленеді, мысалы банктердегі 
шоттар жоспары 7 сыныптардан тұрса, ұйымның шоттар жоспары 
бөлімдер мен бөлімшелерден түрады.

Қазақстан Республикасында Бухгалтерлік есеп шоттарының 
үлгілік жоспары Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамыр- 
дағы №185 бүйрығымен бехітілген және колданыста. Ол ұйым- 
ның бухгалтерлік есебін ұйымдастыру жүйесінің негізі болып 
табылады.

Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары харжылых 
есептілік элементтерін топтауға және қүндык мәнде ағымдағы 
көрсетуге арналған. Үлгілік жоспарда бухгалтерлік есептің синте- 
тикалық шоттары өтімділігін азайту тәртібімен орналастырылған. 
Шоттар нөмірлерінің терт саны бар. Нөмірдің бірінші саны бөлім- 
дерге тиістілігін, екіншісі - кіші бөлімдерге тиістілігін, үшіншісі - 
синтетикалық шоттардың топтарына тиістілігін көрсетеді, төртін- 
ші санды ұйым дербес анықтайды.

Шоттардың үлгілік жоспары 8 бөлімнен түрады:
1 -бөлім - «Қыска мерзімді активтер»;
2- бөлім - «Ұзақ мерзімді активтер»;
3- бөлім - «Қысқа мерзімді міндеттемелер»;
4- бөлім - «¥зақ мерзімді міндеттемелер»;
5- бөлім - «Капитал мен резервтер»;
6- бөлім - «Кірістер»;
7- бөлім - «Шығыстар»;
8- бөлім - «Өндірістік есепке алу шоттары».
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 

мамырдағы №185 бүйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шот- 
тарының үлгілік жоспарының жаңа редакциясы (ҚР Қаржы ми- 
нистрінің 02.10.2018ж. №877 бүйрығымен) төмендегі 5.2-кестеде 
келтірілген. Бүл Үлгілік жоспар 01.01.2019ж. бастап қолданысқа 
енгізілген.
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5.2-кесте. Бухгалтсрлік есеп шоттарынын үлгілік жоспары

Шот- 
тар 
коды

Шопар атауы Шоттар 
коды Шоттар атауы

1 2 3 4
1-БӨЛІМ. «ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР»
1000 Ақшалай қаражат 1300 Қорлар
1010 Кассадагы ақшалай қаражат 1310 Шикізат және материалдар
1020 Жолдағы ақша каражаты 1320 Дайын онім
1030 Ағымдағы банктік шоттар- 

дағы ақшалай қаражат
1330 Тауарлар

1040 Корреспонденты к шоттар- 
дағы ақшалай каражат

1340 Аяқталмаған өндіріс

1050 Жинак шоттарындагы акша- 
лай қаражат

1350 Өзге қорлар

1060 Пайдаланылуы іиектслген 
ақшалай қаражат

1360 Қорлардың құнсызда- 
нуынан болатын залалға ар- 
налған багалау резервтері

1070 Электрондық ақшаны есепке 
алу

1370 Қорларды кайтару күқығы 
бар актив

1080 Өзге де ақшалай қаражат 1400 At ымдағы салықтық ак- 
тивтср

1090 Ақшалай каражаттың құнсы- 
здануынан болатын залалга 
арналган багалау резерві

1410 Корпоративтік табыс са
льны

1100 Кыска мерзімді қаржылық 
активтер

1420 Қосылған құн салығы

1110 Қысқа мерзімді аморти- 
зациялық қүн бойынша 
бағаланатын кысқа мерзімді 
қаржылық активтер

1430 Өзге салықтар және бюд- 
жетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер

1120 Қысқа мерзімді басқа жиын- 
тық табыс арқылы әділ кун- 
мен бағаланған каржылық 
активтер

1500 Сатуға арналган ұзақ 
мерзімді активтер

1130 Қыска мерзімді пайда неме- 
се залал арқылы әділ құнмен 
багаланған кысқа мерзімді 
каржылық активтер

1510 Сатуға арналған ұзақ 
мерзімді активтер

1140 Туынды қаржы құралдар 1520 Сатуға арналған істен 
шыгатын топтар
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1150 Алуға арналған кысқа 
мерзімді сыйақылар

1530 Сатуға арналған үзак 
мерзімді активтердің (не- 
месе істен шығатын топ- 
тардыц) күнсыздануынан 
болатын залалға арналған 
багалау резервтері

1160 Өзге қысқа мсрзімді 
қаржылық активтер

1600 Биологиилык актнвтер

1170 Қысқа мерзімді қаржылық 
активтердің қүнсыздануынан 
болатын залалға арналған 
багалау рсзервтері

1610 Өсімдіктср

1200 Қысқа мсрзімді дебитор- 
лик берепіек

1620 Жануарлар

1210

•

Сатып алушылар мен 
тапсырысшылардың қыска 
мерзімді дебиторлық бере- 
шегі

1630 Биологиялық активтсрдің 
қүнсыздануынан болатын 
залалға арналган багалау 
резерві

1220 Еншілес ұйымдардың қысқа 
мерзімді дебиторлық бере- 
шегі

1700 Өзгс кысқа мерзімді ак
тивтер

1230 Қауымдастырылган және 
бірлескен ұйымдардың 
қысқа мерзімді дсбиторлық 
берешегі

1710 Берілген қысқа мерзімді 
аванстар

1240 Филиалдар мен кұрылым- 
дық бөлімшелердің қыска 
мерзімді дсбиторлық бере- 
шегі

1720 Алдағы кезендердің шығы- 
стары

1250 Қызметкерлердің қыска 
мерзімді дебиторлық бсрс- 
шегі

1730 ІІІарттар бойынша қысқа 
мерзі.мді активтер

1260 Жалдау бойынша қысқа 
мерзімді дебиторлык бсрс- 
шск

1740 ПІарттар бойынша қысқа 
мерзімді активтердің қүн- 
сыздануынан болатын 
залалға арналган багалау 
рсзерві

1270 Өзге қысқа мерзімді деби
торлык берешек

1750 Өзге қысқа мсрзімді актив
тер
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1280 Қысқа мерзімді дебиторлык 
берешектің құнсыздануынан 
болатын залалга арналған 
бағалау рсзсрвтері

2-БӨЛІМ. «ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР»
2000 Үзақ мерзімді каржылык 

активтер
2460 Активті пайдалану құқыгы- 

ның қунсыздануынан бола
тын задал

2010 ¥зак мерзімді амортиза- 
циялық қүнмсн багаланған 
қаржылық активтер

2500 Биологиялык активтер

2020 Үзақ мсрзімді баска жиын- 
тык табыс арқылы әділ кун- 
мен бағаланган қаржылык 
активтер

2510 Өсімдіктер

2030 Үзақ мсрзімді пайда немесе 
задал аркылы әділ құнмен 
бағаланған қаржылык ак
тивтер

2520 Жануарлар

2040 Туынды қаржы құралдар 2530 Биологиялык активтердің
амортизациясы

2050 Алуға арналған ұзақ 
мерзімді сыйақылар

2540 Биологиял ы қ активтерді ң 
кунсыздануынан болатын 
залалга арналган багалау 
резерві

2060 Үлескерлік қуралдар 2600 Барлау жәнс бағалау ак
тивтер!

2070 Өзге үзақ мсрзімді 
қаржылық активтер

2610 Барлау және бағалау актив
тер і

2080 Үзақ мерзімді каржылық 
активгің күнсыздануынан 
болатын залалға арналған 
бағалау резерві

2620 Барлау және бағалау актив- 
терінің амортизациясы

2100 Ұзақ мерзімді дебиторлык 
берешек

2630 Барлау және бағалау актив- 
терінің кунсыздануынан 
болатын шыгындарға ар
налган багалау резерві

2110 Сатып алушылар мен тапсы- 
рысшылардың узақ мерзімді 
берешегі

2700 Материалдық емес ак
тивтер
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2120 Еншілес ұйымдардын ұзақ 
мерзімді дебиторлық бере- 
шегі

2710 Гудвилл

2130 Қауымдастырылған және 
бірлссксн ұйымдардын ұзақ 
мерзімді дебиторлық бере- 
шегі

2720 Гудвиллдің құнсыздануы

2140 Филиалдар мен күрылымдық 
болімшелердің ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешегі

2730 Өзге материалдық емес 
активтер

2150 Қызметкерлердің ұзақ 
мерзімді дебиторлық бере- 
шегі

2740 Өзге материалдық емес ак- 
тивгердіц амортизациясы

2160 Жалдау бойынша ұзақ 
мерзімді дебиторлық бере
шек

2750 Озгс материалдық емес ак- 
тивтердің құнсыздануынан 
болатын залалга арналган 
багалау резерві

2170 Өзге ұзақ мерзімді дебитор
лык берешек

2760 Активті пайдалану қүқыгы

2180 Ұзақ мерзімді дебиторлык 
берешектің құнсыздануынан 
болатын залалға арналған 
багалау резерві

2770 Активті пайдалану құқығы- 
ның амортизациясы

2200 Инвестициялар 2780 Активті пайдалану құқыгы- 
ның құнсыздануынан 
болатын залалга арналган 
багалау резерв і

2210 Үлестік катысу әдісімен 
есепке алынатын инвести
циялар

2800 Кейінге қалдырылғ ан са- 
лықтық активтер

2220 Бастапқы құны бойынша 
есепке алынатын инвести
циялар

2810 Корпоративтік табыс са- 
лығы бойынша кейінге 
қалдырылған салықтық 
активтер

2230 Инвестициялардың құнсы- 
здануынан болатын залалга 
арналған бағалау резерві

2900 Өзге үзақ мерзімді актив
тер

2300 Инвестиция лық жылжы- 
майтын мүлік

2910 Берілген ұзақ мерзімді 
аванстар

2310 Инвестициялық жылжымай- 
тын мүлік

2920 Алдагы кезсңдсрдің шығы- 
стары
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2320 Инвестициялық жылжымай- 
тын мүліктың амортизация* 
сы

2930 Аяқталмаған құрылыс

2330 Инвестициялық жылжы- 
майтын мүліктің кұнсызда- 
нуынан болатын залалға 
арналған бағалау резерві

2940 ІПарттар бойынша ұзақ 
мерзімді активтер

2400 Негізгі күралдар 2950 Шарттар бойынша үзақ 
мсрзімді активтерің күнсы- 
здануынан болатын залалға 
арналған багалау резсрві

2410 Негізгі қүралдар 2960 Шарттар бойынша шыіын- 
дар

2420 Негізгі құралдардың аморти
зациям

2970 Шарттар бойынша шығын- 
дар амортизациям

2430 Негізгі кұралдардың құнсы- 
здануынан болатын залалга 
арналған бағалау резерві

2980 Шарттар бойынша шығын- 
дардын қүнсыздануынан 
болатын залалға арналған 
бағалау резерві

2440 Активті пайдалану құқығы 2990 Алдағы топтарда көр- 
сетілмсген ұзақ мсрзімді 
активтердің басқа то т а
ры ескерілген өзге ұзақ 
мерзімді активтер

2450 Активті пайдалану құқығы- 
ның амортизациям

3-БОЛІМ. «ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР»
3000 Қысқа мсрзімді қаржы.іык 

міндеттемелер
3240 Басқа да еркін төлемдер 

бойынша өзге міндеттеме- 
лер

3010 Қысқа мерзімді амортиза- 
циялык құнмен багаланган 
каржылық міндеттемелер

3300 Қысқа мсрзімді крсдитор- 
лык берешек

3020 Қысқа мерзімді пайда нсмс- 
се залал аркылы әділ кұнмен 
бағаланған қаржылық мін- 
деттемслср

3310 Өнім берушілер мен мерді- 
герлерге берілетін қысқа 
мерзімді бсрсшек

3030 Туынды қаржы қүралдар 3320 Еншілес үйымдарға 
берілетін кысқа мерзімді 
крсдиторлық берешек
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3040 Қатысушылардың дивиденд- 
тері мен кірістері бойынша 
кысқа мерзімді кредиторлық 
берешек

3330 Қауымдастырылған және 
бірлесксн ұйымдарға 
берілетін қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3050 Төлеуге арналган қыска 
мерзімді сыйақылар

3340 Филиалдарға және 
құрылымдық бөлімшелерге 
қысқа мерзімді кредитор- 
лық берешек

3060 Үзак мерзімді а.мортиза- 
циялық құнмен бағаланған 
қаржы міндеттемелерінің 
ағымдағы бөлігі

3350 Енбекақы төлеу бойынша 
қысқа мерзімді берешек

3070 Ұзақ мсрзімді пайда немесе 
залал арқылы әділ құнмен 
багаланган қаржы міндетте- 
мслсрінің ағымдагы бөлігі

3360 Жалдау бойынша кыска 
мерзімді берешек

3080 Өзге қысқа мсрзімді 
қаржылық міндеттемелер

3370 Үзак мерзімді кредиторлық 
берешектің ағымдагы бөлігі

3100 Салықгар бойынша мін- 
деттемелер

3380 Өзге кысқа мерзімді креди- 
торлық берешек

3110 Төлеуге тиісті корпоративтік 
табыс сальны

3400 Қыска мерзімді бағалау 
міндсттемелері

3120 Жеке табыс салығы 3410 Қысқа мерзімді кепілгерлік 
міндеттемелер

3130 Қосылған құн салығы 3420 Заңды наразылықтар бой
ынша қысқа мерзімді мін- 
деттемелср

3140 Акциздер 3430 Қызметкерлерге еыйақылар 
бойынша қыска мерзімді 
бағалау
міндеттемелері

3150 Әлеуметтік салық 3440 Өзге қысқа мерзімді бага- 
лау міндеттсмслсрі

3160 Жер салығы 3500 Өзге кысқа мсрзімді мін- 
деттемелер

3170 Көлік құралдары салығы 3510 Алынған қыска мерзімді 
аванстар

3180 Мүлік салығы 3520 Алдағы кезеңдердің кірі- 
стері

3190 Өзге салықтар 3530 Сатуға арналған істен 
шығатын топтың міндетте- 
мелері
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3200 Баска да міндетті және 
сркін төлемдер бойынша 
міндеттемелер

3540 Шарттар бойынша кыска 
мерзімді міндеттемелер

3210 Әлеуметтік сақтандыру бой
ынша міндеттемелер

3550 Аралас қыска мерзімді 
қаржы кұралының бо- 
рыштық құрауышы

3220 Зейнетакы аударымлары 
бойынша міндеттемелер

3560 Өзге кысқа мерзімді мін- 
деттемелер

3230 Баска да міндетті төлемдер 
бойынша өзге міндеттемелер

4-БОЛІМ. «ҮЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР»
4000 Ұзақ мерзімді қаржылық 

міндсттсмелер
4200 Үзақ мерзімді багалау 

міндсттемелсрі
4010 Үзақ мерзімді амортиза- 

циялық құнмен бағаланған 
қаржылық міндеттемелер

4210 Ұзак мерзімді кепілгерлік 
міндсттемелер

4020 Ұзак мерзімді пайда немесе 
задал арқылы әділ құнмен 
бағаланған каржылық мін- 
деттемелер

4220 Занды наразылыктар бой
ынша үзақ мерзімді бағалау 
міндеттемелері

4030 Туынды қаржы құралдар 4230 Қызметкерлсргс сыйакылар 
бойынша ұзақ мерзімді 
бағалау міндеттемелері

4040 Қатысушылардың дивиденд- 
тері және кірістері бойынша 
ұзак мерзімді кредиторлык 
берешек

4240 Озге узақ мсрзімді бағалау 
міндеттемелері

4050 Төлеуге арналған ұзак 
мерзімді сыйақылар

4300 Кейінге қалдырылған са- 
лықтық міндеттемелер

4060 Өзге ұзак мерзімді 
каржылық міндетте.мелер

4310 Корпоративтік табыс са- 
лығы бойынша ксйінге 
қалдырылған салық міндет- 
темелері

4100 Үзақ мерзімді кредитор
лык берешск

4400 Өзге ұзак мерзімді міндет- 
темелер

4110 Онім бсрушілср мен мерді- 
герлерге берілетін ұзақ 
мерзімді крсдиторлық бе
решек

4410 Алынған үзақ мсрзімді 
аванстар

4120 Еншілес ұйымдарға 
берілетін ұзақ мерзімді кре
диторлык берешек

4420 Алдағы кезеңдердің кірі- 
стері
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4130 Қауымдастырылған және 
бірлескен ұйымдарга 
берілетін ұзақ мерзімді кре- 
диторлық бсрешек

4430 Шарттар бойынша ұзақ 
мерзімді міндсттемелер

4140 Филиалдар мен құрылым- 
дық бөлімшслерге берілетін 
ұзақ мерзімді кредиторлық 
берешек

4440 Аралас ұзак мсрзімді 
қаржы құралының бо- 
рыштық құрауышы

4150 Жалдау бойынша ұзақ 
мерзімді берешек

4450 Өзге ұзақ мерзімді міндет- 
темелер

4160 Озге ұзак мерзімді кредитор- 
лық берешек

5-БӨЛІМ. «КАПИТАЛ МЕН РЕЗЕРВТЕР»
5000 Жарғылық капитал 5500 Резервтер
5010 Артыкшылықты акциялар 5510 Құрылтайшы құжаттармен 

белгілеиген резервтік ка
питал

5020 Қарапайым акциялар 5520 Негізгі кұралдарды кайта 
бағалауға арналған резерв

5030 Салымдар мен пай 5530 Материалдық емес актив- 
терді қайта багалауға ар- 
налган резерв

5100 Төленбетен капитал 5540 Баска жиынтық табыс 
арқылы әділ кұн бойынша 
ескерілген қаржылық ак- 
тивтерді қайта бағалауға 
арналған резерв

5110 Теленбеген капитал 5550 Қаржылық активтер бойын
ша залалға арналған резерв

5200 Сатып алынған меншікті 
үлес күралдары

5560 IПетел кызметі бойынша 
шетел валютасын кайта 
есептеугс арналған резерв

5210 Сатып алынған мсншікті 
үлес құралдары

5570 Өзге резервтер

5300 Эмиссиялық кіріс 5600 Бөлінбеген пайда (жабыл- 
матан залал)

5310 Эмиссиялық кіріс 5610 Есепті жылдың бөлінбеген 
пайдасы (жабылмаған за
даны)

5400 Қосымша толенген капи
тал

5620 Откен жылдардың бөлінбе- 
ген пайдасы (жабылмаған 
задал ы)



92 • Бухгалтерлік есеп негіздері

5410 Негізгі ұйыммен өтеусіз опе- 
рациялар бойынша косымша 
төленген капитал

5700 Қорытынды пайда (коры- 
тынды задал)

5420 Өзге операциялар бойынша 
қосымша төленген капитал

5710 Қорытынды пайда (қоры- 
тынды задал)

6-БОЛІМ. «КІРІСТЕР»
6000 Өнімдерді өткізу мен қыз- 

меттер көрсетуден түскен 
кіріс

6220 Өтеусіз алынған активтер- 
ден алынған кірістер

6010 Өнімдерді өткізу мен қыз- 
меттер көрсстудсн түскен 
кіріс

6230 Мемлекеттік субсидиялар- 
дан түскен кірістср

6020 Сатылған өнімді қайтару 6240 Қаржылық емес актив- 
тердің қүнсыздануынан 
болатын залалды қалпына 
келтіруден алынатын кірі- 
стср

6030 Багадан жәнс сатудан жеңіл- 
діктер

6250 Багам айырмасынан түскен 
кірістер

6100 Қаржыландырудан түсксн 
кірістер

6260 Операциялық жалдаудан 
түскен кірістер

6110 Сыйакылар бойынша кірі- 
стер

6270 Биологиялық активтердің 
әділ қүнының өзгеруінен 
түскен кірістер

6120 Дивидендтер бойынша кірі- 
стср

6280 Қаржылық активтердің қүн- 
сыздануынан болатын за
лалды қалпына келтіруден 
алынатын кірістср

6130 Қаржылық жалдаудан түскен 
кірістер

6290 Өзге кірістер

6140 Жылжымайтын мүлікке 
инвестициялармен болатын 
операциялардан түскен кірі- 
стер

6300 Тоқтатылатын кызметке 
байланысты кірістср

6150 Қаржылық аспаптардың әділ 
қүнының өзгеруінен түскен 
кірістер

6310 Тоқтатылатын кыз.метке 
байланысты кірістср

6160 Қаржыландырудан түскен 
өзге кірістер

6400 Үлестік катысу әдісі бой- 
ынша есепке алынатын 
үйымнын панда 
үлесі
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6200 Өзге кірістер 6410 Қауымдастырылган ұй- 
ымдардыц пайда үлесі

6210 Активтерді істен шығарудан 
түсксн кірістер

6420 Бірлескен ұйымдардың пай
да үлесі

7-БӨЛІМ. «ШЫҒЫСТАР»
7000 Өткізілген онім мен кор

сет і.і ген кызметтердің өзін- 
дік қүны

7430 Багам айырмасы бойынша 
шыгыстар

7010 Өткізілген өні.м мен көр- 
сетілген қызметтсрдің өзін- 
дік қүны

7440 Дебиторлық берешектің 
құнсыздануы бойынша 
шыгыстар

7100 Онімдсрді өткізу мен қыз- 
меттерді корсету бойынша 
ш ығы стар

7450 Операциялық жалдау бой
ынша шыгыстар

7110 Өнімдерді өткізу мен қыз- 
меттерді көрсету бойынша 
шығыстар

7460 Биологиялық активтердің 
әділ құнының өзгеруінен 
болатын шыгыстар

7200 Әкімшілік шыгыстар 7470 Қаржы құралдардың құн- 
сыздануынан болатын 
шыгыстар

7210 Әкімшілік шыгыстар 7480 Өзге шыгыстар
7300 Қаржыландыруга ар- 

налған шығыстар
7500 Тоқтатылатын қызметке 

байланысты шыгыстар
7310 Сыйақылар бойынша шыгы

стар
7510 Тоқтатылатын қызметкс 

байланысты шыгыстар
7320 Қаржылық жал дау бойын

ша пайыз төлсугс шығатын 
шыгыстар

7600 Үлестік катысу әдісімен 
есепке алынатын үйым 
залалыныц үлесі

7330 Қаржылык аспаптардың әділ 
құнының өзгеруінен болатын 
шыгыстар

7610 Қауымдастырылған ұй- 
ымдар залалының үлесі

7340 Қаржыландыруга өзгс 
шыгыстар

7620 Бірлескен ұйымдар залалы
ныц үлссі

7400 Өзге шыгыстар 7700 Корпоративтік табыс 
салыгы бойынша шыгы
стар

7410 Активтерді қатардан шығару 
жоніндсгі шыгыстар

7710 Корпоративтік табыс са
лыгы бойынша шыгыстар

7420 Қаржылық смес активтердің 
кұнсыздануынан түсетін 
шыгыстар
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8-БӨЛІМ. «ӨНДІРІСТІК ЕСЕПТІҢ ШОТТАРЫ»
8100 Негізгі ондіріс 8300 Көмекші өндірістср
8110 Негізгі өндіріс 8310 Көмекші өндірістер
8200 Жеке ондірістегі жартылай 

фабрнкаттар
8400 Жүккүжат шығыстары

8210 Жеке өндірістегі жартылай 
фабрикаттар

8410 Жүкқұжат шығыстары

Шоттардың бекітілген жоспары шегінде әрбір ұйым есеп саяса- 
тына сәйкес шоттардың жұмыс жоспарын қабылдайды және ана
литикалык шоттардың тізбесін әзірлейді.

Сонымсн қатар, шаруашылық қажеттілігіне байланысты кәсіпо- 
рындар мен ұйымдар жұмыс жоспарында баланстан тыс шоттар 
ашуға құкығы бар. Баланстан тыс шоттардың мысалы:

- 001 «Жалға алынған негізгі құралдар»;
- 002 «Жауапты сақтауға қабылданған тауарлы-материалдық 

құндылықтар»;
- 003 «Қайта өндеуге қабылданған материалдар»
- 004 «Комиссияға кабылданған тауарлар»;
- 005 «Монтаждау үшін қабылданған құрал-жабдыктар»;
- 006 «Қатаң есептегі бланкілер» т.с.б

5.6 Есеп процедуралары және есептік цикл кезецдері.
Сынак балансы, айналым тізімдемесі, шахматтық 
тізімдеме мацызы мен құрастыру тәртібі

Шаруашылық іс әрекеттерін талдаудан бастап шоттарды жабу 
жәнс қаржылық қорытынды есеп беруді құруға дейінгі есептік 
процедура кезеңдерінің бірізділігі есептік цикл деп аталады. 
Халықаралық тәжірибеде есептік цикл төмеидегі кезеңдсрден 
тұрады:

- бастапқы құжаттардың негізінде орындалған операцияларды 
талдау;

- Бас журналға операцияларды тіркеу;
- Бас кітапқа бухгалтерлік жазбаларды көшіру;
- трансформациялау қадамын жасау, яғни трансформациялық 

кесте құру арқылы есептік кезеңнің соңында шоттарга түзету жасау;
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- есепті кезеңнің соңында бухгалтерлік шоттарды жабу;
- трансформациялық кестенің негізінде қаржылық корытынды 

есеп беруді құру.
Қазақстандық тәжірибеде қалыптаскан есептік кезең төменде- 

гідей қадамдарды қамтиды:
1) шоттар ашылады және оларға кіріспе баланс деректері не- 

гізінде есепті кезең басындағы қалдықтар енгізіледі;
2) есепті кезең ішінде орындалған шаруашылық операцияларға 

тіркеу журналы құрылады;
3) екі жақты әдісін қолдана отырып шаруашылық операция- 

ларға шоттар корреспонденциясы беріледі;
4) бухгалтерлік шоттарда дебеттік және кредиттік айналым со- 

малары мен есептік кезең аяғындағы соңғы калдык (сальдо) сома
сы анықталады;
. 5) синтетикалық шоттар бойынша айналым тізімдемесі (айна
лым ведомосы) құрылады;

6) айналым ведомосының мәліметтері негізінде келесі ссептік 
кезең басына бухгалтерлік баланс жасалады.

Шаруашылық қызметті басқару және бухгалтерлік есепті жүр- 
гізу дұрыстығын тексеру үшін жинақталған мәліметтер қажет. 
Осындай мәліметтср активтердің жеке түрлсрі, олардыц кұралу 
көздері мсн шаруашылық процссстері бойынша шоттарда әрбір 
айдың соңында алынады. Ал, әр бір шотта есептің бір ғана объ- 
ектісін сипаттайтын көрсеткіштер болады. Барлык объектілердің 
жалпы сипатгамасы бір ғана жсрде жеке көрсеткіштерді бірікгіру 
жолымен алынуы мүмкін.

Шоттарда бейнеленген көрсеткіштердің ынғайлылығы, олар- 
дағы жазулардыц дүрыстығын тексеру және қаржылык шару- 
ашылық кызмет туралы есептік акпараттарды жалпыландыру үшін 
айналым тізімдемесі пайдаланылады.

Айналым тізімдсмесі - бухгалтерлік шоттардагы жазбалардың 
дұрыстығын тексеру мен жалпыландыру және жаңа баланс кұру 
бойынша есеп регистрі. Айналым тізімдемесі синтетикалык және 
аналитикалык шоттар бойынша бөлінеді.

Синтетикалык шоттар бойынша айналым тізімдемеде әрбір жа- 
зылған шоттарда бастапқы сальдо) дебеттік және кредиттік), де-
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беттік және кредиттік айналымдар, соңғы сальдо (дебеттік және 
кредиттік) көрсетілетін ұш жұп бағана болады. Бухгалтерлік жаз- 
балар дұрыс жазылған жағдайда бағаналардың жиынтығы сомала- 
рында міндетті түрде үш жүптық тепе теңдік болуға тиісті:

1) дебеттік бастапқы сальдолардың жиынтығы кредиттік бас- 
тапқы сальдолардың жиынтығына;

2) дебеттік айналым сомаларының жиынтығы кредиттік айна- 
лым сомаларының жиынтығына;

3) дебеттік соңғы сальдолардың жиынтығы кредиттік соңғы 
сальдолардың жиынтығына.

Мысалы қарастырайық.

«Болашақ» ЖШС бухгалтерий балансы
1 наурыз 2019 ж.

Актив Сома, 
тенге Пассив Сома, 

тенге
Ақша қаражатгары: І.Еңбекақы бойыніпа қарыз 60000
Кассадағы нақгы ақша 10000 2 .Салықты қ м і ндеттсмслср 40000
Ағымдағы банктік шоттағы 
ақша 160000

3. Жарғылық капитал 550000

2. Материалдар 30000 4. Бөлінбеген пайда 50000
Нсгізгі қүралдар 500000
Баланс валютасы 700000 Баланс валютасы 700000

2. 2019 ж.наурыз айында төмендегі төмендегі шаруашылык 
операциялар орын алған:

1) Ағымдық банктік шоттан кассаға еңбекакы төлеу үшін 60000 
тенге алынды;

2) Кассадан еңбек акы төленді - 57000 теңге;
3) Жабдықтаушылардан материалдар кірістелді - 103000 тенге.

Қажет:
1. Шаруашылық операцияларына бухгалтерлік жазба беру.
2. Синтетикалъщ іиоттар бойынша 2019 ж. найрызайына ай

налым тізімдемесін құРУ-
3. 2019 ж. 1 сәуіріне бухгалтерлік баланс құру.
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Шеіиім:
1) Шаруашылық операциялар журналында іс-әрекеттердің 

бухгалтерлік жазбасын көрсету.

5.2-кесте. Наурыз айындағы шаруашылық операцнялар журналы

№ Шаруашылық 
операциялар мазмұны

Корреспондентеленуші шоттар Сома, 
теңгедебет кредит

1. Ағымдағы банктік 
шоттан еңбек акы 
төлеу үшін ақша алын- 
ды

«Кассадағы ақша» «Ағымдагы банктік 
шотта ақша»

60000

2. Еңбек ақы гөленді «Қысқа мерзімді 
еңбекақы бойынша 
қарыз»

«Кассадағы ақша»

57000
3.

•

Жабдыктаушылардан 
материалдар кірістелді

Материалдар Қысқа мерзімді 
жабдықтаушыларға 
қарыз 103000

2) Шоттар ашып, ай басындағы сальдо, ай ішіндегі шаруашылық 
операцияларды еңгізіп айналымдарды анықтап, ай соңындағы 
калдыкты анықтау.

Дт «Кассадағы ақша» Кт Дт «Ағымдағы банктік
шотта ақша» Кт

Сб- 10000

60000

Сб- 160000

57000 60000
Айналым - 60
000

Айналым - 57000 Айналым
-0

Айналым - 60000

Сс- 13000

Дт «Матері

Сс - 100000

іалдар» Кт Дт «Негізгі қу ралдар» Кт
Сб - 30000

3)103000

Сб-500000

Айналым - 0Айналым- 103000 Айналым - 0 Айналым - 0

Сс - 133000 Сс - 500000



98 • Бухгалтерии есеп негіздері

Дт «Еңбекакы бойынша қарыз» Кт Дт «Салықтык міндет-
темелер» Кт

57000
Сб - 60000 Сб - 40000

Айналым - 
57000

Айналым - 0 Айналым —0 Айналым- 0

Сс - 3000 Сс - 40000

Дт «Жарғылық капитал» Кт Дт «Бөлінбеген пайда» Кт
Сб - 550000 Сб - 50000

Айналым - 0 Айналым - 0 Айналым -0 Айналым - 0

Сс - 550000 Сс - 50000

Дт «Қыска мерзімді жабдыктаушыларға қарыз» Кт

Сб-0
103000

Айналым - 0 Айналым - 103000

Сс- 103000

1) Наурыз айындағы айналым тізімдемесін құрамыз.
Айналым тізімдемесі шоттар бойынша есептелген жиынтық со- 

масы негізінде кұрастырылады.

5.3-кесте. Наурыз айындагы айналым тізімдемссі

№ Шоттардың атауы
01.03.2019ж. 
Бастапқы сальдо

Наурыз айын
дагы айналым

01.04.2019ж.
Соңғы сальдо

Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кассадагы ақша 10000 60000 57000 13000
2 Ағымдагы банктік 

шоттағы акша
160000 60000 100000

3 Материалдар 30000 103000 ІЗЗООО
4 Негізгі құралдар 500000 500000
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Еңбекакы бойын
ша қарыз 60000 57000 3000

4 Салықтық міндет- 
темелер 40000 40000

5 Қыска мерзімді 
жабдықтаушы- 
ларға қарыз

103000

103000
6 Жарғылық

капитал
550000 550000

7 Бөлінбеген пайда 50000 50000
8 Барлығы 700000 700000 220000 220000 746000 746000

Айналым тізімдемесінде:
- ай басындағы дебеттік сальдо жиынтығы ай басындағы кре

диток жиынтық сомасына тең;
- ай ішіндегі дебеттік айналым сомасының жиынтығы кредит- 

тік айналым сомасының жиынтығына тең;
- ай соңындағы дебеттік сальдо жиынтығы ай соңындағы кре

диток жиынтык сомасына тең.
Сонымен, бағамдардың тендігі бар, яғни синтетикалық шоттар- 

дағы жазбалар дұрыс деуге болады.
Енді синтетикалық шоттардағы соңғы сальдо негізінде жаңа 

баланс құрамыз.
«Болашақ» ЖШС бухгалтерлік балансы
1 сәуір 2019 ж.

Актив Сома, 
тенге Пассив Сома, тенге

1 2 3 4
І.Ақша қаражаттары: 1. Еңбекақы бойынша карыз 3000
Кассадағы накты акша 13000 2. Салықтық міндетгемелер 40000
Агымдағы банктік шот- 
тағы ақша 100000

3. Қысқа мерзімді жаб- 
дықтаушыларға қарыз 103000

2. Материалдар 133000 4. Жарғылық капитал 550000
3. Негізгі құралдар 500000 5. Бөлінбеген пайда 50000
Баланс валютасы 746000 Баланс валютасы 746000

Осы принциппен аналитикалық шоттар бойынша айналым 
тізімдемесі де жасалады.
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Білімін тексеруге арналған сүрактар

1. Бухгалтсрлік шоттар дегеніміз не?
2. Бухгалтсрлік шоттардың күрылымын көрсетіңіз.
3. Активті шоттардың негізгі ережслері қандай?
4. Пассивті шоттардың негізгі ережелері.
5. Екі жакты жазу әдінің мәні неде?
6. Шоттар корреспонденциясы дегеніміз не?
7. Сингетикалық шоттар деп қандай шоттарды айтамыз?
8. Аналитикалык шоттар деп қандай шоттарды айтады?
9. Айналым ведомосы мәні мен маңызы неде?
10. Бухгалтерлік есеп шоттары қалай жіктеледі?
11. Бухгалтерлік шоттар мен баланстың ез ара байланысы неде?
12. Экономикалық мазмұнына карай шоттар қалай топтастырылады?
13. Бухгалтерлік есеп шоттарынын үлгілік жоспарына сипаттама 

беріңіз.
14. Бухгалтерлік есеп шоттары құрылымы бойынша калай жіктследі?

Тест сүрақтары

/. Бухгалтерам есептің шоттары:
A) Шығындарды топтау әдісі;
B) Экономикалык топтау әдісі және ұйымның мүліктік жағдайы тура- 

лы ақпараттарды жалпыландыру;
C) Мүліктің, қүралу көздерінің, шаруашылық операциялардың жағ- 

дайы туралы ағымдағы ақпараттар жинақталатын, жүйелендірілетін эко
номикалык топтастыру;

D) Үйымның шаруашылық өмірі дерсктерін бейнелеу әдісі;
E) Қаржылық есептілікті құру үшін колданылатын, акпараггарды жи- 

нау әдісі.

2. Бухгалтерам шоттар:
A) Бухгалтерлік есепте мәліметтерді жүйелеу және талдап тексеру;
B) Есептік жыл атымында шаруашылык операцияларды ағы.мдык 

бейнелеу жәпе жипактау үшін арналған;
C) Шаруашылык операциялар бойынша корытынды мәліметтерді 

корсету үшін арналған;
D) Құндық коріністе шаруашылық операцияларды көрсететін скі 

жақты кесте;
E) Шаруашылық қызметгің нәтижелерін бейнелеу үшін арналған.
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3. Активтердің шоттары:
A) Салықтар бойынша берешектер;
B) Шикізаттар мен материалдар;
C) Берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек;
D) Алдағы кезендердің кірістері;
E) Алынған аванстар.

4. Міндеттеме шоттары:
A) Кассадагы ақша қаражаттары;
B) Сатын алушылар мен тапсырысшылардың қыска мерзімді бере- 

шегі;
C) Берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек;
D) Алдағы кезеңдердің шығыстары;
E) Эмиссиялық кіріс.

5. Капитал шоттары:
. А) Салымдар мен пай;

B) Берушілер мен мердігерлерге берілетін кысқа мерзімді берешек;
C) Алдағы кезендердің кірістері;
D) Алдағы кезеңдердің шығыстары;
E) Қарапайым акциялар.

6. Активті шоттар:
A) Шаруашылык құралдарды есепке алу үшін тағайындалган;
B) ІІІаруашылық құралдардың қүралу коздерін есепке алу үшін тағай- 

ындалған;
C) Дебеттік сальдо болмайды;
D) Қалдық әрқашан крсдиттік және не кобірек, не нөлге тең;
E) Соңғы сальдо дебеттік және кредиттік бола алады.

7. Пассивті шоттар:
A) Шаруашылык құралдарының есебі үшін тағайындалған;
B) Шаруашылык құралдарының қүралу көздерін есепке алу үшін 

тағайындалған;
C) Қалдык әрқашан дебеттік және не кобірек, не нөлге тең;
D) Соңғы сальдо дебеттік және кредиттік болуы мүмкін;
E) Қорлар есебі үшін тағайындалған.

8. Активті шоттар үшін негізгі ерелселер:
А) Қалдық әрқашан дебетгік жәнс не көбірек, не нолге тең;
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B) Дебеттік айналым міндеттемелердің төмсндеуін және капиталдың 
қыскаруын білдірсді;

C) Шаруаніылық кұралдардың қалыптастыру көздерінін есебі үшін 
тағайындалған;

D) Дебеттік сальдосы болмайды;
E) Қалдық әрқашан кредиттік жәнс не кобірек, не нөлге тең.

9. Пассивті шоттар ушін негізгі ережелер:
A) Қалдық әркашан кредиттік және не кобірек, не нөлге тең;
B) Қалдык әркашан дебсттік және не кобірек, не нөлге тен;
C) Дебеттік айналым құралдардың келіп түсуін (кіріс) білдіреді;
D) Кредиттік айналым кұралдардыц шығуын (шығыс) білдіреді;
E) Кредиттік сальдосы болмайды.

10. ИІотңа жазылатын, есепке алынатын объектінің бастапқы 
жагдайы:

A) Бастапқы сальдо;
B) Дебеттік айналым;
C) Кредиттік айналым;
D) Айдың соңына сальдо;
E) Кредиттік сальдосы болады;

11. Сальдосы тек қана дебеттік болатын шот:
A) 2410;
B) 6010;
C) 3350;
D) 5030;
E) 3130.

12. Сальдосы тек қана кредиттік болатыи шот:
A) 2410;
B) 6010;
C) 1030;
D) 5030;
E) 7010.

13. Активті шоттың соңгы сальдосы:
А) Бастапкы сальдо + дебет бойынша айналым - кредит бойынша ай

налым;
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B) Ьастагіқы сальдо + кредит бойынша айналым - дебет бойынша ай
налым;

C) Бастапқы сальдо + дебет бойынша айналым + кредит бойынша ай
налым;

D) Бастапқы сальдо + кредит бойынша айналым + дебет бойынша ай
налым;

E) Кредиттік бастапкы сальдо + кредит бойынша айналым - дебет 
бойынша айналым.

14. Пассивті шоттыц соцгы сальдосы:
A) Бастапқы сальдо - дебет бойынша айналым + кредит бойынша ай

налым;
B) Бастапкы сальдо + дебет бойынша айналым + кредит бойынша ай

налым;
C) Бастапкы сальдо + дебет бойынша айналым - кредит бойынша ай

налым;
I)) Бастапкы сальдо + кредит бойынша айналым - дебет бойынша ай

налым;
Е) Бастапкы сальдо + кредит бойынша айналым + дебет бойынша ай

налым.

15. Активті шоттыц қорыты иды сальдосы нелге тец:
A) Егер де ай агымында шот бойынша құралдардың қозғалысы бол- 

маса;
B) Егер де дебеттік айналым кредиттік айналымга тең болса;
C) Бүлай болуы мүмкін емес;
D) Егер бастапкы сальдо мен дебетгік айналымның косындысы кре- 

диттік айналымга тец болса;
E) Егер бастапқы қалдык пен кредиттік айналымның косындысы де- 

беттік айналымга тец болса.

16. Пассивті шоттыц соцгы сальдосы нолге тец:
A) Егер ай ағымында міндеттеме жэне капитал шоты бойынша қозға- 

лыс болмаса;
B) Егер кредит бойынша айналым дебет бойынша айналымга тек 

болса;
C) Егер бастапкы сальдо мен кредиттік айналымның косындысы дс- 

беттік айналымга тец болса;
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D) Егер бастапқы сальдо мен дебеттік айналымның қосындысы кре
диток айналымға тең болса;

E) Егер дебет пен кредит нөлге ген болса.

17. Активті шоттар:
A) Ұйымның капиталын жогарылататын шоттар;
B) Мүліктің құралу көздері жазылагын шоттар;
C) Мүліктің барлык түрлерін есепке алатын шоттар;
D) Мүлік және олардың күралу көздерінін есебі үшін тағайындалған 

шоттар;
E) Жабдықтаушылар мен берушілердің берешектерін есепке алу үпіін 

тағайындалған иютгар.

18. Пассивно шоттар:
A) Мүлік және оның қүралу коздерін есепке алу үшін тағайындалған 

шоттар;
B) Ұйымның міндеттемелері мен капиталын есепке алатын шоттар;
C) Мүліктің барлык түрлсрін есепке алатын шоттар;
D) Шаруашылық құралдарының есебі үшін тағайындалған;
E) Негізгі кұралдар жәнс материалдық емес активтердің есебі үшін 

тағайындалған шоттар.

19. Синтетикалық шоттар:
A) Өндірістік есепте қолданылатын шоттар;
B) Шаруашылық қүралдары, олардың қүралу көздері және операция- 

лар туралы мәліметтерді жалпылама акшалай түрде көрсететін шоттар;
C) Мүлік пен капиталдың есебі үшін тағайындалған шоттар;
D) Мүлік және оның күралу көздерінің әрбір жеке түрі бойынша ег- 

жей-тегжейлі мәліметтерді бейнелеуші шоттар;
E) Сиптетикалық шоттардың мәліметтсрін нақтылауға және талдап 

тексеруге тағайыпдалған шоттар.

20. Аналитикалық шоттар:
A) Ондірістік есепте шығындарды есепке алу үшіп қолданылатын 

шоттар;
B) Мүліктің және оның құралу көздсрінің әрбір жекелеген түрлері 

бойынша егжей-тегжейлі мәліметтерді бсйнслсй гін шогтар;
C) Шаруашылық қүралдар, олардың күралу көздері және операциялар 

туралы мәліметтерді жалпыланған ақшалай түрдс бсйнелеуші шоттар;
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D) Құндык түрде активтер, міндеттемелср және капитал туралы 
мәліметгерді жалпылапдыратып шоттар;

E) Активтер, міндеттемелер, капитал және шаруашылық үдерістер ақ- 
шамен жалпыланған түрде көрсетілетін шоттар.

21. Қарэісылық есептіліктіц хаяықаралық стандарттарына сәй- 
кес шоттарда бейнеленетін объектілер .йен операциялардың сипа- 
тына байланысты шоттардың топтары:

A) Синтетикалық шоттар;
B) Аналитикалық шоттар;
C) Баланстық шоттар;
D) Номиналды шоттар;
E) Активті шоттар.

22. Нақты (тұрақты) шоттар:
A) Мүлік жәнс олардың пайда болу көздсрінің есебі үшін тағайын- 

* далған шоттар;
B) Үйым қызметінің шаруашылық есебі үшін гағайындалған шоттар 

және бүларда калдык болмайды;
C) Кірістердің шоттары;
D) Шығыстардың шоттары;
E) Өндірісгік есегі шоттары.

23. Номиналды (уақытша) шоттар:
A) Мүлік жәнс оның пайда болу көздсрінің ессбі үшін тағайындалған 

шотгар;
B) Үйым қызметінің шаруашылык үдерістерінің сссбі үшін тағайын- 

далған шоттар және оларды қалдық болмайды;
C) Активтің шоттары;
D) Міндсттсмслер жәнс капитал шоттары;
E) Өндірістік есеп шоттары.

24. Калькуляцияльщ шоттар:
A) Өнім өндірісінде шығындар мен өнімнің өзіндік құнын есепке алу 

үшін тағайындалған шоттар;
B) Шаруашылык кызметтің нәтижелерін аныктау үшін қолданылатын 

шоттар;
C) Өнімді, жүмысты және қызметті өткізу бойынша шығыстар есебі 

үшін тағайындалған шоттар;
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D) Кезең шығыстарының есебі үшін тағайындалған шоттар;
E) Шығыстар шоттары.

25. Реттеуші шот:
A) 1330;
B) 2430;
C) 5020;
D) 1030;
E) 6010;

26. Реттеуші шоттар:
A) Негізгі кұралдар мен материалдык емес активтерді, инвестиция- 

ларды әр түрлі бағамен есептеуге мүмкіндік бсруі үшін қолданылады;
B) Табыс шоттарымен салыстырылып қаржылық нәгиже анықтайды;
C) Кіріс пен шығыс операцияларды есепке алады;
D) Актив қозғалысы операциялары жүретін шотгар;
E) Бағалаумен байланысты шоттар.

27. Синтетикалык, жэне аналитикалык, шоттардың арасыидагы 
аралык, есептік топ:

A) Субконто;
B) Номенклатура;
C) Аралык шот;
D) Шот;
E) Тариф.

28. Баланстан тыс шоттар:
A) Компания міпдеттемелерінің есебі үшін тағайындалған;
B) Өнімнін өндірісі және жұмыстарды орындаумен байланысты емес 

шығындардың барлығын есепке алады;
C) Компанияның капиталын көрсетеді;
D) Осы ұйымға тиісті емес қүралдарды көрсегу үшін тағайындалған 

шотгар;
E) Материалдык құндылыктар мен акша қаражаттарының түсуі, 

шығуы және қалдықтарына бақылау жасау үшін арналған шоттар.

29. Екі жақты жазу:
А) Әрбір шаруашылык операция бір шоттыц дебстінде басқа шотгыц 

кредитінде әртүрлі сомада көрсетіледі;
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B) Шаруашылык операциялар үздіксіз жәнс жапппай үлгіде күжаг- 
тарда көрсетіледі;

C) Әрбір шаруашылык операция бір шоттың дебетінде және басқа 
шоттың кредитінде бірдей сомада көрсетіледі;

D) Шаруашылык қызметтіц нәтижесінде мүліктің қүрамында болған 
өзгерістерді көрсетеді;

E) Шаруашылык қызметтің нәтижесінде туындаған және құжаттарда 
бейнеленетін шоттардың арасындағы өзара байланыс.

30. Дт 3350 Кт 1010 бухгалтерлік жазуының мэні:
A) Кассадан жабдықтаушыларға толем жасалды;
B) Кассадан жұмысшыларға еңбек ақы бсрілді;
C) Банк несиесі кассадан өтелді;
D) Сатып алушылардан кассаға ақша кірістелді;
E) Ағымдағы шотган қызметкерлерге снбек ақы берілді.

31. Шоттар корреспонденциясы:
A) Арасында байланыс туындайтын шоттар;
B) Екі жакты жазу әдісі кезінде туындайтын шоттардың арасыпдағы 

озара байланыс;
C) Екі жақты жазумен шартталған баланстың активі мен пассиві ара- 

сындағы тсңлік;
D) Құжаттарда бухгалтерлік есеп шоттарында операцияларды корсе

ту;
E) Бастапкы құжаттар негізінде бухгалтсрлік есеп шоттарындағы жазу.

32. Бухгалтерлік есеп іиоттарының қурылымы бойынша жіктелуі:
A) Калькуляциялық шоттарға;
B) Реттеуші шоттарға;
C) Синтетикалық шоттарға;
D) Қосымша шотгарға;
E) Ондірістік шотгарға.

33. Шоттар корреспондеициясын анықтау үіиін қажетті эрекет:
A) Арифметикалық сомаларды жазу;
B) Есеп объектілеріп апықтау;
C) Шаруашылык операцияларын шоттарға жазу;
D) Қорытынды қалдықты есептеу;
E) Бастапқы сальдоны апыктау.
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34. Кірістер мен шыгыстар шоттары:
A) Тұрақты шот;
B) «Жиынтық пайда (жиынтык зиян)» шоты.мен жабылады;
C) Негізгі құралдарды жүргізуге арналған шот;
D) «Корпорациялық табыс салығы» шоты;
E) Ақша қаражаттарын жүргізуге арналған шоттар.

35. Бастапқы қалдық:
A) Шоттың кредит жағына жазылған санлардыц косындысы;
B) Есепті кезеңнің басындағы калдық;
C) Шоттың дебет жағына жазылған сандардың қосыидысы;
D) Шоттың жабылуы барысындағы калдық;
E) Шоттың дебеті бойынша жазылған сомасы.

Бақылау тапсырмалары

5.1-есеп. Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есеп шоттарын- 
да бейнелеу.

Есептіц максагы: Шаруашылык операцияларын бухгалтерлік ссеп 
шотгарында бейнелеу тәртібін меңгеру.

Тапсырма: Төменде келтірілген шаруашылык операцияларына шот
тар корреспонденциясын қүру.

5.4-кеете. Шаруашылык онераииялар журналы

№ Шаруашылық операциялар мазмүны Сома, теңге Дт Кт
1 Қоймадан негізгі өндіріске материалдар 

босатылды 550 000
2 Жабдықтаушылардар материалдар кіріс- 

тслді 490 800
3 Көмекші ондіріс жұмысшыларына еңбек 

ақы есептелді 970 000
4 Бюджстке қосылған құн салыгы аударылды

48 600
5 Кассадан жұмысшыларға еңбск акы берілді

990 000
6 Жабдықгаушыларға алынған материалдар 

үшін төлем жасалды 410 320
7 Негізгі өндірістен дайын өнім қоймаға 

кірістелді 875 700
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5.2- есеп. Шаруашылық операңияларын бухгалтерлік есеп шотгарын- 
да бейнелеу.

Есептің макса ты: Бухгалтерлік есеп шоттарында ай сонындағы саль- 
доны есептеу тәртібін меңгеру.

Тапсырма: Активті және пассивті шоттар құрылымын ескере оты- 
рып төмендегі іпоттар бойынша ай соңындағы қалдықты анықтаныз.

1. Шот 1310 «Матсриалдар мен шикізаттар» Бастапкы қалдық = 
85 000, Айналым (Дт) = 32 000, Айналым (Кт) = 48 000.

2. Шот 1030 «Ағымдағы банктік шотгардағы ақша қаражаты», Бастап
кы қалдық = 1 405 000, Айналым (Дт) = 368800, Айналым (Кт) = 
53 6300

3. Шот 3310 «Жабдыктаушылар алдындағы карыздар», Бастапкы 
калдық = 456 000, Айналым (Дт) = 341 000 , Айналым (Кт) = 289 000.

4. Шот 1210 «Сатып алупіылардың дебиторлық берешегі» Бастапқы 
қалдық = 102 000 , Айналым (Дт) = 90 000 , Айналым (Кт) = 75 400.

5.3- есеп. Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік есеп шоттарын
да бейнелеу.

Есептің мақсаты: Бухгалтерлік есеп шоттарында ай сонындағы саль- 
доны есептеу тәртібін мецгеру.

Тапсырма: Берілген мәліметтер негізіпде бухгалтерлік жазбалар 
беріңіз және 1310 «Шикізат және материалдар» шотының ай сонындағы 
қалдығын анықтаңыз.

Берілгендер:
1310 «Шикізат және материалдар» шоты бойынша ай басындағы кал- 

дық - 350 000 тенге.
1) Жабдықтаушылардан материалдар қабылданды - 85 000 тенге.
2) Материалдар жұмсалды:
а) Дайын онім опдіру қажетгілігіне - 123 000 тенге.
б) Қепсе гимаратып жондеуге - 35 000 тенге.
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6-тарау

БАСТАПҚЫ БАҚЬІЛАУ - БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП 
ЖҮЙЕСІНІҢ АҚПАРАТТЫҚ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ

6.1 Кужаттар бастапқы ақпарат көзі ретінде.
6.2 Бастапқы құжаттар, алардыц реквизиттері жэне толтыру 

тэртібі.
6.3 Қүжаттардың жіктелуі. Қүжат айналымы.
6.4 Түгендеу бухгалтерлік есеп әдісінің элемент! ретінде.
6.5 Түгендеу нэтижелерін құжаттық рәсімдеу.

6.1 Қүжаттар бастапкы ақпарат көзі ретінде

Өз кызметінің нәтижесінде кез келген кәсіпорын кандай да бір 
шаруашылық операцияларды жүзеге асырады, сонымен қатар қан- 
дай да бір шешімдер қабылдайды. Іс жүзінде әрбір осындай іс-әре- 
кет бухгалтерлік ссепте көрініс табады, ол өз кезегінде әдістемелік 
және техникалық тәсілдерге негізделген операңияларға бөлінетін 
әр түрлі жұмыс түрлерінен түрады.

Қүжаттау экономикалық акпарат жүйесінде маңызды функ- 
ционалдық рөл атқарады. Әдістемслік және ұйымдастырушылық 
түрғыдан алғанда ол барлық бухгалтерлік есеп жүйесінің ажыра- 
мас элементі және бухгалтерлік есептің бастапқы кезеңі болып та- 
былады.

Есеп беру үдерісінде төрт кезеңді ажырату керек. Бірінші 
кезеңде - есепке алу деректеріп тіркейді және өлшейді; екін- 
ші кезеңде - оларды жүйслейді және есепке алу құжаттарында 
қорытындылайды; үшінші кезеңде-есепті дайындау үшін мәлімет- 
терді біріктіреді; төртінші кезенде деректерді жинактайды және 
талдайды.

Есептік процестің әр кезеңінде есепке алу объектілерінің құра- 
мы белгілі бір субъектінің және ақпарат объектілерінің шаруа- 
шылық қызметінің мазмүнымен анықталады. Бухгалтерлік есепті 
ұйымдастырудағы маңызды рөл көптеген бухгалтерлік рәсім- 
дердің біртүтастығымен көрсетіледі.
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Бухгалтерлік есептің негізгі элементтерінің өзара әрекеттесуі 
қамтамасыз етілетін бухгалтерлік есептің ережелері мен әдіс- 
терінің жиынтығы келесідей болуы мүмкін: бастапқы бакылау; 
шығындарды өлшеу; ағымдағы топтау; қорытынды жасау.

Ұйымда шаруашылық қызметі барысында жүргізілетін әрбір 
іс-әрекет міндетті түрде кұжаттарда тіркеліп отырады, осыған 
орай есептің бастапкы сатысы болып қүжаттау табылады. Қүжат 
(латынның «dokumentum» - куәлік, дәлел деген сөзінен шыққан). 
Қүжат - шаруашылық операциясының орындау фактісін, оларды 
жасауға қүқықты растайтын және белгіленген тәртіппен жазбаша 
қағаз бетіне куәләндіріп түсіру.

Құжаттың негізгі үш мағынасы төмендегі 6.1-сурепе келтіріл- 
ген.

1 .Қандай да бір 
нәрссгс дсгси 
қүқықты растайтын 
қағазы.

Мысалы, авиабилет, 
туристік жолдама.

негізгі үш ма» ынасы

3. Бір нәрсе туралы 
жазбаша куәлік 
(сскі граматолар)

Мысалы, 
сертификат, 
диплом.

2. Жеке тұлғаны 
рссми түрде 
куәландыратын 
құжат (толқүжат).

Мысалы, толкұжат, 
туу туралы куәлік).

6.1-сурет.  Құжаттың негізгі магынасы

Бухгалтерлік есеп қатаң түрде кұжатты болып табылады. 
қүжапардың араласуы әрбір шаруашылық операпция есепте көр- 
сетілген және дәлелдік күшке ие болады.

Қүжаттандыру бухгалтерлік есеп әдісінің негізгі элементінің 
бірі болып табылады, өйткені құжаттардың негізінде бухгалтерлік 
есеп жүргізілетін алғашқы есеп ақпараты қызметін атқарады.

Құжаттау дегеніміз шаруашылық іс-әрекеттерін немесе әр түр- 
лі оқиғалар фактісін кұжаттарда жаппай және үздіксіз тіркеу.
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Дер кезінде және дұрыс толтырылғаи қүжаттар есеп жазба- 
ларының бірден бір заңды негіздемесі ғана болып табылмайды. 
Сонымен катар, олар маңызды ұйымды басқару кұралы, өйткені 
бастапкы кұжаттарда басқару шешімдерін кабылдау үшін кажет- 
ті ақпараттар беріледі. Бастапкы құжаттардың кұкықтык күші бар 
болғандықтан олар әр түрлі даулы сұрақтар шешу барысында да 
кеңінен қолданылады.

6.2 Бастапқы кұжаттар, олардың реквизиттері және 
толтыру тәртібі

«Бухгалтерлік есеп және каржылық есептілік туралы» Қа- 
зақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік қүжаттама 
бастапкы күжаттарды, бухгалтерлік есеп тіркелімдсрін, қаржылық 
есептілікті және есеп саясатын қамтиды.

Бастапкы есеп - бүл үйымда болған бизнес-процестер мен 
қүбылыстарды сипаттайтын жеке опсрацияларды тіркеудің 
жүйелі қабылдауының бастапқы кезеңі. Оның нысандары: дай- 
ындау, материалдық ресурстарды сатып алу және түтыну, өн- 
діріс шығындары, жартылай фабрикаттар мен аяқталмаған өн- 
дірістің қалдықтары, өндіріс көлемі, оны тасымалдау және сату, 
жеткізушілермен, түтынушылармен, клиенттермен, банктер- 
мен, қаржы органдарымен, кұрылтайшылармен және т.б. есеп 
айырысулар.

Өндірістік кәсіпорында бастапкы есеп жүргізу сапасы бухгал- 
терлік есептің сапасына тікелей байланысты басқарудың ақпа- 
раттық негізі болып табылады. Бастапқы есеп - бүл кез-келген 
материалдық және қаржылық ағындар мен олардың элеменгтері 
кәсіпорынның және тұтастай алғанда кәсіпорынның өндірісгік 
жәнс өндірістік объектілеріне шығудан бастап құжаттармен бірге 
ақпараттар мен логикалық операциялар кешені. Мұндай қүжаттар 
- шот-фактуралар мен сертификаттар (қабылдау, жөнелту, ішкі 
ауыстыру), талдау карточкалары, сапа сертификаттары мен басқа 
да сертификаттары төлем қүжаттары (талаптар, нұскаулар, кепіл- 
демелер, чектер, вексельдер) және т.б.
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Қазіргі уақытта бастапқы есепке алу сапасын арттырудың 
негізгі көзі қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен жүй- 
елерге негізделген интеграцияланған автоматтандыру болып 
табылады.

Кәсіпорындардың өндірістік, технологиялық, қаржылық және 
экономикалық үдерістеріне жақын үлгі болып табылатын бастап
кы есеп кәсіпорынның осы түрінің негізгі ерекшелігі болып табы
лады.

Қазіргі кезде елімізде Қазақстан Республикасы Қаржы минис- 
трінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 562 бұйрығымен бекітіл- 
ген бастапкы есеп нысандары қолданылады.

Бастапқы бухгалтерлік есептің акпараты басшылық, менеджер 
және баска мамандармен өндірістік және қаржылық қызметтің 
ағымдағы талдауы үшін пайдаланылады, оның негізінде басқа- 
рушылық шешімдер қабылданып, өндіріс жоспарлануда. Бұдан 
баска, аудиторлық тексеру мен инспекциялар үшін бастапқы есеп 
деректері пайдаланылады. Сондықтан, бастапкы есеп барлық эко
ном и калы қ фактілерді толық гіркеуді қамтамасыз етеді және көр- 
сетілген деректердін дүрыстығын заңды негізде қамтамасыз етеді.

Бухгалтерлік қүжаттар сыртқы формасы жағынан бланк сиякты, 
оған шаруашылык операциясының мазмүны, оның жүргізілетін 
уакыты мен жері, заттай көрсеткіштер, огіерацияның сомасы ж.б. 
жазылады. Қүжаттар жазылған осынау және басқа да көптеген де- 
ректер оның күрамдасэлементтері болып табылады, практикада 
реквизиттер деп аталады.

Бухгалтерлік күжатта көрсетілген шаруашылык іс-әрекеттерді 
сипаттайтын көрсеткіштер реквизиттер («requisitum»- латын сөзі- 
нен, талап етіледі, қажетті деген ұғымды білдіреді) деп аталады. 
Реквизиттер (деректемелер) қүжаттың кұрамдас бөлігі болып та
былады. Реквизиттер барлык күжаттарда міндетті түрде болуы 
тиіс.

Міндетті реквизиттер (деректемелер) қатарына мыналар жагады:
1) қүжаггардың атауы (Аванстык есеп, Талап тапсырма, Төлеу 

тізімдемесі және т.б.);
2) қүжатты жасау күні;
3) қүжат жасаған үйымның атауы мен мекен-жайы;
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4) огіерацияның мазмұны мсн оны орындау шарты (мысалы, 
келісім-шаргқа сілтеме, бұйрыққа сілтеме);

5) операцияның немесе оқиғаның өлшем бірлігі (ақшалай және 
сандық көріиісте корсету);

6) операңияның жасалуына және оның дұрыс рәсімделуіне жау- 
апты адамдар лауазымының атауы, тегі, аты-жөні және қолы.

Міндетті реквизиттердің бірінің болмауы немесе дұрыс және 
толық көрсетілмеуі есеп акпараттарының алғашқы көзі ретінде кұ- 
жаттарды пайдалануды қиындатады, ал кей жағдайларда осы құ- 
жаттың күшінен айырады.

Бастапқы қүжаттар операцияның немесе оқиғанын іске асы- 
рылу кезінде не олар аяктала салысымен жасалуға тиіс.

Ең алдымен, құжат бланкіде жасалуы тиіс. Бланк болмаған 
жағдайда ғана құжатты таза қағаз парағына жасауға жол беріледі.

Құжатты толтыру жазба маіпинкасы немесе автоматтанды- 
рылған әдіспен, сиямен жүргізіледі. Электронды есептеу маши- 
насы колданылған жағдайда, бухгалтерлік жазуларға негіз бола- 
тын қүжаттарда компьютерлік есеп талаптарына сәйкесетін тәртіп 
бойынша орналасқан қажетті реквизиттер болуға тиіс.

6.3 Қүжагтардын жікгелуі. Қүжат айналымы

Шаруашылық операцияларды бейнелеу үшін көптеген түрлі кұ- 
жаттар пайдаланылады. Құжаттарды дұрыс қолдану максатымен 
оларды бірдей белгілері бойынша жіктеледі.

Бухгалтерлік құжатгар төмендегі белгілері бойынша жіктеледі:
- максаты бойынша;
- күру тәртібі бойынша;
- шаруашылық опсрацияның көлеміне қарай;
- толтыру орны бойынша;
- пайдалану саласына қарай;
- толтыру әдісі бойынша.
Бухгалтерлік кұжаттардың жіктелуі 6.2-суретте берілген.
Қүжаттарға түсірілетін мәліметтер сиямен, шариктік қаламсап- 

пен, есептеу машиналарымен жазылады. Сондыктан, толтырылу 
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тәсілдеріне қарай құжагтар қолмен жазу арқылы толтырылатын 
және есептеу машиналарын пайдалану арқылы өңделетін болып 
бөлінеді. Екі жағдайда да жазу таза, өшірусіз, түсінікті орындалуы 
керек. Құжаттардың нысанындағы бос қалған түзу жолдар мен тік 
жолдарға сызықша қойылады.

6.2-сурет. Бухгалтерлік құжаттарды жіктеу
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Ақша каражаттарыныц күжаттарында (чектер, кассаның кіріс 
және шығыс ордерлері) көрсетілген сомалар санмен және сөзбен 
жазылып көрсетіледі. Бухгалтерияға келіп түскен құжаттар тексе- 
руден өткізіледі. Тексеру мынадай үш түрге бөлінеді:

- жазбалардың толықтығын тексеру (қүжаттың барлық рек- 
визиттерінің дүрыс толтырылғандығы, заттай және ақшалай өл- 
шемдерінің қойылғандығы, шаруашылық операциясының мазмұ- 
ны дүрыс баяндалғандығы, оған жауапты адамдардың колы қой- 
ылғандығы анықталады);

- құжаттарды арифметикалык тексеру (арифметикалық есептеу- 
лердің дұрыстығын анықтау);

- мәніне карай тексеру (құжаттарда бейнеленген операциялар 
мен оқиғалардын заңдылығын, белгіленген нормалардың, смета- 
лардың және лимиттердің сақталуын кадағалау).

Бухгалтерияға қабылданған кұжаттар есептік өңдеуден өткізілу 
үшін тиісті есеп қызметкерлеріне беріледі. Бұл өңдеудің мәні бір 
текті құжаттар мен операцияларды топтастыру, бағалау және олар- 
дың деректерін есеп тіркелімдеріне жазу болып табылады.

Есепке алуды үтымды ұйымдастыруды камтамасыз ету, оның 
барлық объектілерін уақтылы және толык есепте корсету үшін кұ- 
жат айналымы дұрыс ұйымдастыруды талап етеді.

Барлық бухгалтерлік құжаттар толтырылған сәттен бастап, 
архивке берілген сотке дейін есептік өндеудің бірнеше сатыла- 
рынан өтеді. Қүжаттардың толтырылған немесе басқа үйымдардан 
алынған сәтінен бастап, архивке берілген сәтіне дейінгі есептік өн- 
деу процесіндегі қозғалысын қүжат айналымы деп атайды.

1) Құжатты құру жәнс 
рәсімдеу

/ X
4) Қүжапың архивке 
тапсырылуы

2) Құжаггы бухгалтерияның 
қабылдауы
\_ ____

3) Бухіалтерияда кұжаттардын 
өиделуі және есеп жазбаларында 
пайдалануы

----------------------------------------------- /

6.3-сурет. Қужат айнапымыныч негізгі кезеңдері
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Онда қүжаттарды толтыру, оларды бухгалтерияға қабылдау 
(тексеру, бағалау және есептік өндеу), деректерді есеп тіркелім- 
дсріне жазу, архивке беру қамтылады.

Құжат айналымының негізгі кезеңдері 6.3-суретте келтірілген.
Ұйымда бухгалтерлік есептің бақылау міндетін күшейту және 

тұтастай есеп жұмысының тиімділігін көтеру мақсатында құжат 
айналымы кестесін жасайды. Құжат айналымы кестесі схема не- 
месе жүмыстардың тізбесі түрінде болады.

Кестеде ұйымның бөлімшелері мен қүжаттарды рәсімдеуге жа- 
уапты тұлғалар, сонымен қатар жүмыстардың өзара байланысы 
мен оларды орындау мерзімі көрсетіледі.

Қүжат айналымының кестесін жасау жұмыстарын бас бухгал
тер ұйымдастырады. Жасалған қүжат айналымының кестесі ұйым 
басшысының бүйрығымен бекітіледі. Қүжат айналымы кестесінің 
(сызбаның) орындалуын бақылау бас бухгалтер жүзеге асырады.

6.4 Түгендеу бухгалтерлік есеп әдісініц элементі ретінде

Үйымпың бухгалтерлік есеп деректерінің дүрыстығын қамта- 
масыз ету үшін мүліктері және міндеттемелеріне түгендеу жүр- 
гізуі тиіс, оны жүргізу барысында олардың нақты барымен дүрыс 
бағалауы тексеріліп, қүжатпен расталады.

Түгендеу (inventarium, латын тілінен аударғанда шаруашылық 
заттардың нақты тізімі) - кәсіпорын мүліктері мен міндеттеме- 
лерінің нақты барының бухгалтерлік есеп мәліметтерімен сәй- 
кестігін тсксеру.

Түгендеу есептегі кателерді айкындау мен материалды-жауап- 
ты адамдардың есебіндегі материалдық күндылықтардың түгелді- 
гін тексеру үшін қажет.

Бухгалтерлік есептің және қаржылай есеп беру деректерінің 
накгылығын қамтамасыз ету максатында түгендеу көмінде жылы- 
на бір рет жүргізіледі.

Есепті кезең ішінде жүргізілетін түгендеудің санын, түгендеу 
жүргізу мерзімін және тәртібін ұйым басшылығы айқындайды.

Түгендеу объектілері болып ұйымға кұқықтык меншігі жағынан 
жататын және сондай-ақ баланста есептелетін мүліктер мен мін- 
деттемелердің барлық түрлері жатады.
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Түгенлеу жүргізу Казахстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 31 наурыздағы № 241 бұйрығымен бекітілген «Бух- 
галтерлік есепті жүргізу қағидаларын» (25.05.2016 ж. өзгерістер 
және толықтырулар) басшылыққа ала отырып жүзеге асырылуы 
тиіс.

Осы құжатқа сәйкес әртүрлі кәсіпкерлік субъектілерінің 
тиістілігіне қарамастан, түгендеу:

1) материалдық жауапты адамдар ауысқан кезде (істерді қабыл- 
дап алу-беру күніне);

1. Ұйымның мүлкін сақтауға бақылауды қамтамасыз сту ;
2. Мүліктсрдің нақты барын бухгалтерлік есеп мәліметтерімен 

салыстыру;
3. Міндсттсмслсрдің бухгалтерлік есепте толық көрсетілуіи 

текссру.

Түгендеу жүргізудің міндсттсрі:

1. Мүліктсрдін (корлардың, негізгі қүралдардың, билогиялық 
активтердің т.б.) мсн міндсттсмслердің болуы мен нақтылы 
жағдайын анықтау;
2. Есеп объектілерінің нақты жағдайының толық көрсетілуі;
3. Активтердін сақталуын және материалды жауапты тұлгалардың 
жұмысының сапасын бақылау;
4. Өндірістік қорлардын және өзгеде мүлікгердіц нактылы 
сипаттарына сәйксс сақталу жағдайларын тексеру, сондай-ақ 
тұтастай кома шаруашылығының жағдайын бекіту;
5. Нормадан тыс, колданылмайтын кұндылықтардың атауын, сонлай- 
ак отпсйтін тауарладың, жатып қалған мүліктердің түрлерін анықтау;
6. Есспкс алынбай калган шаруашылык жэне қаржылық 
опеорацияларды айқындау.

6.4-сурет. Түгендеу жүргізудің мақсаты мен міндеттері
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2) мүлікті талан-таражға салу немесе теріс пайдалану, сон- 
дай-ақ бүліну фактілері анықталған кезде;

3) дүлей апат, өрт, авария жағдайларын немесе экстремалдық 
жағдайлардан туындаған басқа да төтенше жағдайларда;

4) Бухгалтерлік тарату теңгерімін жасау алдында субъектіні 
қайта ұйымдастыру кезінде жүргізіледі.

Түгендеу жүргізу мақсаты мен міндеттері төмендегі 6.4-сурет- 
те келтірілген.

f г* Жоспарлы (кезеңдік) — алдын-ала бслгілснген A
мерзімде кесте немесс жоспар бойынша

Өткізу 
мерзімі 

бойынша

% жүргізіледі;
> Жоспардаи тыс отс қажстті жағдайларда ғана 

(материалды-жауапты түлғалар ауысқанда; үрлау, 
қүндылықтарды бүлдіру жэне асыра пайдалану 
фактілері анықталғанда; өрттен, табиғи

і апаттардан кейін және т.б.) жүргізіледі. ,

Жүргізу 
әдісі 

бойынша

> Толық - нұскаулықтарда көрсетілген мерзімде^ 

жүргізілсді жәнс тск тауарлык материалдық 
құндылықгар мен ақша қаражагтарын текссругс 
гана смсс, сопымсн қатар басқа үйымдармен есеп 
айырысу дүрыстығы, жылдық (тоқсандық) сссп 
бсруді жасау бойыніпа қалдыктарды салыстыру 
жэне тексеруге бағытталады;

> Іиіінара тск жскс сссп объектілерін қамгиды 
(мысалы, негізгі қүралдарды, қорларды 
тугендсу).

> Іріктемелі толык түгендеуді жүргізу қджеттілігі 
жоқ болған жағдайда жүргізіледі (мысалы, 
тауарлардыц жскс атаулары бойынша табиги есепте, 
жабдықтаушының тауарлардың жеткіліксіздігі үшін 
кінарат-талабын өтеуден бас тартуы);

> Тутас - кандай да бір жүйенің барлық құрылымдық
болімшелсрінің қүндылыктары немесе есеп 
объектілерін бір мезгілде тексеру.________________ 1

6.5-сурет. Түгендеу түрлеріне мен олардың сипаттамалары
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Ұйымда түгендеу жүргізу үшін түрақты комиссия басшының 
бүйрығымсн қүрылады. Оның қүрамына әкімшілік өкілдері, бух
галтерия кызметкерлері, баска да мамандар кіреді. Қажет жағдай- 
да түгендемелі комиссияның күрамына ұйымның ішкі аудит қыз- 
меті өкілдері немесе тәуелсіз аудиторларды қосады.

Мүліктерге түгендеу жүргізу оларды сақтау орындарында ма- 
териалдық жауапты түлғаны міндетті түрде қатыстыра отырып 
жүзеге асырылады. Бірақ, материалдық жауапкершілігі бар тұлға- 
лар түгендеу комиссиясының мүшесі бола алмайды.

Түгендеу түрлеріне сәйкес жіктелуі мен олардың сипаттамала- 
ры 6.5-суретте қарастырылған:

Түгендеу жүргізу мерзімділігі мен жиілігі ұйымның дайындай- 
тын Есеп саясатында бекітіледі.

Түгендеу жүргізу барысында комиссия «Түгендеу тізімде- 
месін» толтырады. Бүл кұжатқа түгендеу комиссиясын барлык мү- 
шелері мен материалды жауапты түлға қолдарын қояды.

6.5 Түгендеу нәтижелерін қүжатгық рәсімдеу

«Түгендеу тізімдемесі» түгендеу комиссиясымен үйым бухгал- 
териясына тапсырылады. Ал бухгалтерия өз кезегінде «Түгендеу 
тізімдемесінде» келтірілген барлық есептемелсрдің жиындарын 
дүрыстап саиап тексереді. Түгендеу корытындысын шығару мақ- 
сатымен ұйым бухгалтериясында «Салыстыру ведомосы» жаса- 
лынады. Бүл ведомоста түгендеу жүргізу барысында аныкталған 
артык немесе кем шыккан күндылыктардың саны мен сомасы кер- 
сел лед і.

«Салыстыру ведомосында» тек ауыткулар болған қүндылықтар 
ғана көрсетіледі.

Түгендеу нәтижесі бойынша артық шыққан материалдық қүн- 
дылықтар үйымның кірісіне алынады. Мүндай жағдайда төменде- 
гі бухгалтерлік жазба беріледі:

Дт 1310 «Шикізат және материалдар»
Кт 6290 «Өзге кірістер»
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Мүліктердің жетіспеушілігің есептен шығаруда төмендегідей 
жолдары қарастырылады:

- мүліктің жетіспеушілігі табиғи кему шегінде болса немесе 
бұзылуы, бүлінуі салдарынан болғанда (кінәлі түлға табылмаган- 
да) олардың сомасы жалпы әкімшілік шығындарға жатқызылады. 
Мысалы, цементтің физикалық қасиеттеріне байланысты тозаң- 
дануы салдарынан табиғи кему шегінде анықталған жетпеушілік 
сомаға:

Дт 7210 «Әкімшілік шығыстар»
Кт 1310 «Шикізат және материалдар»

- ал егерде, жетіспеушілік табиғи кему шегіндегі нормадан 
асып кетсе немесе үрлау салдарынан болса оның сомасы кінәлі

. түлғалардың есебінен ондіріледі. Мысалы, қоймада тауарлар- 
дың жетіспеушілігі қойма меңгерушісінің кінәсінен болғаны 
аныкталды:

Дт 1250 «Қызметкерлердін кысқа мерзімді дебиторлык берешегі» 
Кт 1330 «Тауарлар»

Қойма меңгерушісі анықталған жетіспеушіліктің орнын тол- 
тырса мына жазбалар беріледі:

- тауарларды қайтару арқылы
Дт 1330 «Тауарлар»
Кт 1250 «Қызметкерлердің қыска мерзімді дебиторлық берешегі»

- тауарлардың сомасы кассаға төленгенде

Дт 1010 «Кассадағы акша каражаттары»
Кт 1250 «Қызметкерлердің кысқа мерзімді дебиторлық берешегі»

Түгендеу бухгалтерлік есеп әдісінің негізгі элементтерінің 
бірі бола тұра, ұйымның мүлкін накты бары мен қүжаттардағы 
ақпараттармен салыстырып отыруы мен сақтылығын қамтамасыз 
етеді.



122 ■ Бухгалтерлік есеп негһдері

Білімін тексеруге арналган сұрақтар

1. Бастапқы бақылауды қалай түсінесіз?
2. Қүжаттың негізгі мағынасы мен оның сипаттамасын көрсетіңіз.
3. Бастапқы қүжаттар дегеніміз не және олар не үшін кажет?
4. Құжаттар қалай жіктеледі?
5. Қүжаттар белгілері бойынша қалай жіктеледі?
6. Қүжат реквизиттері дегеніміз не және оларды толтыру тәртібі?
7. Құру жеріне карай бухгалтерлік кұжаггар калай топтастырылады?
8. Түгендеу дегеніміз не және оны жүргізу тәртібі?
9. Өткізу мерзімі бойынша түгендеудің кандай түрлері болады?
10. Түгендеу нәтижелерін рәсімдеуге қандай қүжаттар қарасты- 

рылған?
11. Түгендеу нәтижелерін бухгалтерлік есепке алу қалай ұйымдасты- 

рылады?

Тест сұрактары

1. Баспіапқы бақылау процесі:
A) Бухгалтерлік есеп шоттарындағы іпаруашылық операцияларды 

көрсету;
B) Шаруашылық қызмет фактілерін синаттау және таңдау;
C) Барлық қүбылыстардың фактілері мен барлық шаруашылык опера- 

циялардың тұтас көрінісі;
D) Шешімдерді қабылдау үшін ақпараттарды жинауды жүзеге асыру;
E) Үйы.мның ніаруашылық және қаржылық қызметі туралы ақпарат- 

тардың сапалы жасалуы.

2. Қумсаттау:
A) Шаруашылық операциялар көрінісі;
B) Шаруашылык операцияларды тіркеу тәсілі;
C) Орындалған шаруашылық операцияларды бакылау;
D) Бухгалтерлік есенті жүргізудің негізі;
E) Субъектінің қызметі туралы ақпарат жинакталған қағаз;
F) Қаржылык қорытынды есептілікті дайындау мен үсыну.

3. Шаруашылык, операциялардың орындалганы туралы жазбаша 
куэлік:

А) Бухгалтерлік есеп әдісі;
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B) Бухгалгерлік қүжат;
C) Қаржылық есептілік элементі;
D) Шаруашылык операцияларды тіркеу тәсілі;
E) Бухгалтерлік есеп жүргізудің негізі.

4. Бухгалтерлік қужатқа жатады:
A) Кіріс касса ордері;
B) Касса кітабы;
C) Инвентарлық карточка;
О)Айналым ведомосі;
Е) Декларация.

5. Бастапңы қужаттар:
A) Субъекті қызметіне байланысты барлық ақпараттарды камтиды;
B) Басқару шешімдерін кабылдау үшін ақпараттарды сақтау;
C) Шаруашылык операцияларды есептік тіркеудің алғашкы кезеңі;
D) Ұйым бухгалтериясы ғана құрады;
E) Өндірісті басқару максатымен құрылады.

6. Қужаттардың белгілері бойынша жіктелуі:
A) Бастапкы;
B) Жиынтық;
C) Екінші;
D) Жинакталған;
E) Шоғырландырылған.

7. Қужаттардың операцияларды көрсетуі бойынша жіктелуі:
A) Бір реттік;
B) Бухгалтерлік рәсімдср;
C) Жиынтык;
D) Сыртқы;
E) Ішкі.

8. Шаруашылык, операциялардың мазмуны бойынша қужаттар 
жіктелуі:

A) Жинакталған құжаттар;
B) Бухгалгерлік орындаулар кұжаттары;
C) Жиынтық қүжаттар;
D) Материалдык қүжаттар;
E) Аралық толтыру күжаттары.
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9. Қужаттарды тексерудің турлері:
A) Құжатгарды арифметикалық тексеру;
B) Қүжаттарды бақылап тексеру;
C) Құжапарды жалпылама тексеру;
D) Реквизиттердің дұрыс толтырылуын тексеру;
E) Құжаттарды іріктеп тексеру.

10. Бухгалтерлік кужаттар:
A) Бухгалтерлік есеп туралы кез-келген акпарат тасушы;
B) Бухгалтерлік есен туралы электроңды ақпарат тасушы;
C) Мемориалды-ордер және ведомость;
D) Нотариалды бекітілген құжаттар;
E) Шаруашылық операциялардың орындалғандығы жөніндегі жазба- 

ша өкімдер.

11. Мақсаты бойынша бухгалтерлік қужаттар:
A) Ішкі және сыртқы;
B) Үкімдік, құрамдастыру, бухгалтерлік толтыру;
C) Типтік және мамандандырылған;
D) Ішкі және сыртқы;
E) . Шаруашылык опсрацияларды жүргізу туралы бүйрыктар мен 

өкімдер.

12. Шаруашылык, операциялар мен оқигалардың заңды куші бар 
қужаттарында айқындалган корсеткііитері:

A) Өлшеуіштер;
B) Реквизиггер;
C) Операцияларды көрсету тәсілі;
D) Инвентаризация;
E) Қүжаггау.

13. Қужаттарды арифметикалык, тексеру:
A) Дүрыс толтырылуын тексеру;
B) Есептік процедуралардыц дүрыстығын тексеру;
C) Орындалған онерациялардың зандылығын тексеру;
D) Реквизиттердің толық толтырылуын тексеру;
E) Қол қоюдың дүрыстығын тексеру.

14. Қужат айналымы:
А) Толтыру үшін жасалған құжаттар тізбесі;
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B) Құжаттарды куру туралы ережс және нұскау;
C) Кұжаттардың құрылған уакытынан мүрағатка өткізілгенге дейінгі 

уақыт аралығындағы қозғалысы;
D) Шаруашылық операцияларды орындаудың графигі;
E) Құжаттарды толтыру мен оларды қаржылық есептіліктс көрсетілуі.

15. Үйымда енгізілген, сақтау уақыіпы корсетілген, жүйелі тізім- 
делген к^жаттардың атауы:

A) Реквизиттер;
B) Түгендсу тізімдемесі;
C) Шоттар корреспонденциясы;
D) Істер номенклатурасы;
E) Құжат айналымы.

16. Қужат реквизиттері:
A) Құжагга занды күші бар және міндетті түрде толтырылуы кажет 

' негізгі көрсеткіштер;
B) Бухгалтерлік есепте колданылатын өлшеуіштер;
C) Міндетті түрде толтырылуы кажет корсеткіштер;
D) Құжаттың маңыздылығын көрсстетін түрі;
E) Құжаттардағы көрсетілетіп барлық ақпараттар.

17. Түгендеу:
A) Есептің пакты бардан ауытқуын анықтайды;
B) Шаруашлық операцияларды бастапқы көрсетудің тәсілі;
C) Есептік ақпараттарды сакгаудың жүйесі;
D) Актив, міндеттеме, капитал топтамаларын камтамасыз етеді;
E) Шаруашылык операцияларды корсетеді.

18. Қужат айналымы:
A) Мүліктің нақты болуын анықтау әдісі;
B) Шаруашылық операциялардын құжаттарда көрініс табуы;
C) Құжаттың жазылу ынан бастап архивке тапсырылуына дейіпгі жолы;
D) Құжаттарды толтырып архивке тапсыру тәртібі;
E) Шаруашылык операцияларды бастапқы қүжагга бейнелеу мен 

оларды қаржылық есептілікке енгізу.

19. Қуру жеріне царай бухгалтерлік кужаттар:
А) Бастапкы және жинакгаушы;
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B) Бір жолғы іізбекпен жинақтаушы;
C) Өкімдік, растаушы, бухгалтерлік дайындау қүжапары және қүра- 

стырушы;
D) Ішкі және сырткы;
E) Типтік және мамандандырылған.

20. Түгендеу:
A) Операцияларды алғашқы бақылау және тіркеудің әдісі;
B) Ақпаратты сақтау жүйесі;
C) Субъект қызметі туралы акпараіты жинау және өцдей әдісі;
D) Есептік ақпаратты сактау жүйесі;
E) Есептік мәліметтердің нақты бар болуын аныктауға мүмкіндік бс- 

реді.

21. Түгендеу - бү.ч:
A) Есептеулерді ай басындағы жағдайына тексеру;
B) Нақты фактілерді бухгалтерлік есеп мәліметтерімен салыстыру;
C) Қаражаітарды ұрлануды аныктау мақсатында тексеру;
D) Қорлардыц, ақша қаражаттарыныц, есеп айрысулардың пакты бар 

болуын және жағдайын және есеп мәліметтеріне сәйкес болуын тексеру;
E) Белгілі бір күндегі мінідеттемелердің жағдайын тексеру.

22. Түгендеу барысында кассада ак/ишның жетіспеушііігі анық- 
талды:

A) Кінәсі дәлелденсе кассирден талап етіледі;
B) Жалпы шаруашылык шығындарға жатқызылады;
C) Үйымның кірісінс апарылады;
D) Үйым шығындарына апарылады;
E) Ұйымның шығыстарына жаткызылды.

23. Түгендеу барысында толтырылатын құжат:
A) Түгендсу тізімдемесі;
B) Салыстыру ведомості;
C) Айналым ведомості;
D) Түгендеу нәтижелері бойынша есеп;
E) Толем тізімдемесі.

24. Түгендеу нәтижелерінің рэсімде:іуі:
А) Түгендеу комиссиясының хаттамасымен;
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B) Түгсндеу тізімдемесімен, салыстыру ведомосі және комиссия хат- 
тамасымен;

C) Қаулылармен,актілермен;
I)) Жетекші бұйырығымен, түгендеу иәтижесінің есебімен;
Е) Түгендеу журналы мен комиссия хаттамасымен.

25. Түгендеу нәтижесінде анықта.іган материалдық қүндылық- 
тардыц жетіспеушілігі:

A) Шығарылған өнімнің өзіндік құнын есептен шығару;
B) Кіріске алу;
C) Жою;
D) Ағымдағы шығыстардан табиғи зияндардың жеткіліксіз мөлшерін 

есептен шығару;
E) Артық немесе жеткіліксіз мөлшермен өзара есепке алу жүргізіледі.

26. Түгендеу бойынша салыстыру ведомосі қүрылады:
A) Түгендеу орындалу сәтінде;
B) Түгендеудің орындалуын растау үіпін қажет;
C) Бухгалтерлік есеп мәліметтері мен түгендеу тізімдемесінің ауытқу- 

ларын бейнелеу үшін;
D) Түгендеу нәтижслерінің есебі болып табылады;
E) Түгендеу нәтижслсрін каржылық есептілікте корсету барысында.

27. Бухгалтер.!ік қүжаттардың сенімділігі мен толықтылыгына 
жауапты:

A) Менеджерлср мен маркетолог;
B) Үйымның бухгалтерлік құжаттарға қол қойып, растайтын жауапты 

адамдары;
C) Қаржыгерлер мен экономистер;
D) Цех басшысы мен мастер;
E) Аудиторлар.

28. Бастапқы кужаттарды жіктеу багыттары:
A) Атқаратын міндетіне қарай;
B) Бір ретті күжаттар;
C) Қиыстырушы қүжаттары;
D) Бухгалтерлік рәсімдеуші қүжаттары;
E) Растаушы құжаттары.
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29. Жоспарлы түгендеу мсүргізіледі:
A) Алдын ала айқындалған мерзімінде;
B) Материалды тұлға ауысканда;
C) Кәсіпорын жойылғаи жағдайда;
D) Ұрлану немесс матсриалдар бүліну фактілері айқылданған кезде;
E) Шоғырландырылган баланс күру барысында.

30. Қүжатта міндетті түрде көрсетіпуі тиіс
A) Қорытынды есептілік туралы мәліметтер;
B) Қаржылық ақпараттар;
C) Реквизиттер - қосымша деректемелер;
D) Жалпы мәліметтер;
E) Ақнаратгар.

Бақылау тапсырмалары

6.1-ессп. Бастапкы құжаттарды голтыру.
Есептін мақсаты: Шаруашылык операцияларын бастапқы қүжаттар- 

да бейнелсу тәртібін меңгеру.
Тапсырма: Томенде келтірілген мәліметтер негізінде бастапкы құ- 

жаттарды толтыру қажет.

Есепті орындау үшін берілген мәліметтер

1. Кассалық кіріс ордері №88 2019 жылғы 14 ақпанда «Самирус» 
ЖШС менеджері Б.К. Хайдаров іс - сапар шығындары үшін алынған 
ақша каражаттарының пайдаланылмаған 6300 тенге қалдығын кассаға 
өткізді. Ақніаны кассир Р.А. Арынова қабылдады. Қужатты бас бухгал
тер Ж.С. Ихсанова бекітті.

2. ПІығыс касса ордері №104 2019 жылғы 20 ақпанда «Самирус» 
ЖІІІС бас инженері С.П.Төлеповқа іс-сапар шығындарына кассадан 
90 000 теңге ақша берілді. Кассадан ақніа мына құжаттар негізінде 
берілді: Серіктестік директоры М.С.Имановтың 2019 жылғы 16 ақпан- 
дағы № 32 іс-сапар бойынша бүйрығы; кассир Р.А.Арынова ақшаны 
С.П.Толеповқа Қазақстан Республикасынын Юстиция Министрлі- 
гі 2015 жылғы 21 мамырда беріген № 063228101 жеке күәлігі негізін- 
де босатты; акіпа Серіктсстік директоры М.С.Имановтыц рүқсатымен 
берілген.
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6.2-есеп. Түгендеу.

Есептің мақсаты: Салыстыру ведомосын құру тәртібін меңгеру.

Тапсырма: Есепті орындау үшін берілген мәліметтердің негізінде 
түгендеу нәтижесін анықтаңыз; түгендеу нәтижесі бойынша «Мирас» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы қандай шешім қа- 
былдауы тиіс.

Есепті орындау үшін берілген мәліметтер.

«Мирас» жауапкершілігі шектеулі серіктсстігінің №3 қоймасын- 
да құрамында бас менеджер Байжанов Д., материалдык бухгалтер 
Нұрбаева А., технолог Оразымбетов А. бар комиссия қойма мсңге- 
рушісі Б.Р. Мүхамеджановтың қатысуымен қоймадағы материалдық 
құндылыктардың накты барына түгендеу жүргізді. Тексеру нәтижесінде 
төмендегілер анықталады.

6.1-кесте. Қорларды түгендеу тіэімдемесінен үзінді (01.03.2019 ж.)

Реттік 
№№ Қорлардың атауы Өлшем 

бірлігі
Бағасы, 
тенге

Бухгалтерлік құжат- 
тарда бары

саны сомасы, 
тенге

1. Шегелср кг 250 8 2000

2. Құры.іыс бұйымдарына 
арналған бүрышалар

дана 120 105 12600

3. Болттар дана 125 41 5125

4. Бояулар кг 425 48 20400

5. Есік тұтқалары дана 650 15 9750

6. Құлыптар дана 1285 12 15420

7. Цемент TH 12300 3 36900

Түгендеу комиссиясы түгендеу барысында аныкталған ақпараттар 
төмендегі анықтама түрінде:
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6.2-кесте.  Қорлардың накты бары бойынша түгендеу барысында аиықталган 
мәліметтерден үзінді

Pe rri к 
№№

Қорлардың атауы Өлшем
бірлігі

Бағасы, 
тенге

Нақты бары
саны сомасы, тенге

1. Шегелер кг 250 7 1750
2. Құрылыс бұйымдарына 

арналган бурышшалар дана 120 102 12240
3. Болзтар дана 125 41 5125
4. Бояулар кг 425 52 22100
5. Есік тұтқалары дана 650 15 9750
6. Қүлыптар дана 1285 15 19275
7. Цемент TH 12300 3 36900

Салыстыру тізімдемесін төмендегі берілген кесте түріінде күру кажет

6.3-кесте. Салыстыру тізімдемесі

№ Қорлар 
аітауы

Ө
лш

ем
 б

ір
лі

гі

Ба
га

сы
, т

ең
ге

Есептегісі Түгендеу нәтижесі
Бухгалтер- 

лік есеп 
мәліметтері

Накты 
бары

артығы жетпеуі

са
ны

Со
ма

сы
, 

те
нг

е

са
ны

Со
ма

сы
, 

те
нг

е

са
ны

Со
ма

сы
, 

те
нг

е

са
ны

Со
ма

сы
, 

те
нг

е
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7-тарау

ҚҮНДЫҚ ӨЛШЕМ ЖӘНЕ АҒЫМДАҒЬІ 
БУХГАЛТЕРИИ ЕСЕП

7.1 Багалау жэне бухгалтерлік есептіц ақпарапипық жүйесін қалып- 
тастырудагы оның рөлі.

7.2 Калькуляция, оның түрлері мен мазмүны. Калькуляциялау объек- 
тілері. Калькуляциялау бірлігі.

7.3 Шыгындар түсінігі, оныц баптары мен жіктелуі.
7.4 Дайындау, ондіріс, сатып откізу және қаржылық нәпіижені 

қалыптастыру үрдістерінің есебі.

7.1 Бағалау және бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесін 
калыптастырудағы оның рөлі

Бағалау - белгілі бір уакыт сәтіндегі кәсіпорын мүлкін ақша- 
лай өлшсммен бейнелеу амалы. Бағалау есептің міндетті алғы 
шарты болып табылады, өткені шаруашылық қаржысының әр 
алуан түрлерін қорытындылаған түрде, тек ақшалай бағалағанда 
ғана бейнелеуге болады. Бухгалтерлік есеп объектілерін ақпіалай 
өлшеу өнімнің өзіндік қүны, пайда, рентабельділік т.с. туралы 
акпарат алуға мүмкіншілік береді. Бағалау - мүліктермен оның не- 
гіздерін гұтастай ұйым бойынша ағымдағы кезеңде жинақталған 
мәліметтерді алу үшін сатып алуды ақшалай өлшемде бейнелеу 
тәсілі

Халықаралық каржылық есеп беру стандарттарында актив- 
тер мен міндеттемелерді өлшеудің бірқатар әдістері ұсынылған. 
Оларға төмсндегілер жатады:

- Тарихи (бастапқы немесе өзіндік) құн.
- Ағымдағы құн.
- Мүмкін болатын өткізу (өтеу) құны.
- Келтірілген (дисконтталған) кұн.
Есеп объектілерін бағалау өткен шақ, қазіргі кезең және бола- 

шақ уақытпен байланысты, сонымен катар объектінің түріне, са
тып алу тәсіліне тәуелді (7.1-сурет).
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Ұйымның барлық активтері, капиталы, міндеттемелері, кіріс- 
тері мен шығыстары бастапқы құны, яғни нақты өзіндік құны бой- 
ынша көрсетіледі

Ағымдағы құн. Активтер есептерде осы немесе осыған ұқсас 
активтерге қазырғы жағдайда төленуге тиісті акша немесе олар- 
дың эквиваленттер (балама) сомасы бойынша көрсетіледі.

Мүмкін болатын өткізу (өтеу) кұны. Активтер оларды қалыпты 
өрістеген жағдайларда сатудан алынуы мүмкін акша немесе олар- 
дың эквиваленттер (балама) сомасы бойынша көрсетіледі.

/ ....... дтгдап
Бастапкы ганудан 

кейінгі бағалау___________
Лкша каражатына 
сатып алу

Акшалай смес
қаража г аркылы алу
(айырбастау) 

у _>
л----------------------------- \

\___________________ /

Қайта багалау 
куны

Сый регінде тусу

Үйымныц өзі 
курган объекплер

—

-------
Қалдык құны

I______

/

Істен шығуды 
багалау

—ч

Жою қуны

V

Өткізу куны

,/

7.1-сурет. Есеп объектісін багалау

Келтірілген (дисконтталған) қүны. Активтер қалыпты қызмет 
барысында осы активтің жасауға тиіс болашақ таза акша түсім- 
дерінің дисконтталған құны бойынша бейнеленеді.
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7.2 Калькуляция, оныц түрлері мен мазмұны.
Калькуляциялау объектілері. Калькуляциялау бірлігі

Калькуляция - өнім (жұмыс, кызмет) бірлігінің өзіндік құнын 
есептейтін бухгалтерлік есеп әдісінің бір элементі.

Дайындалған өнімдердің, орындалған жұмыстардың, сатып 
алынған материалдар мен бағалы заттардың, көрсетілген қызмет 
пен т.б. өзіндік қүнын есептеуді калькуляциялау дейміз.

Калькуляциялау нәтижесінде алынған өнімді оның нақты өзін- 
дік құны бойынша кіріске тіркеу үшін қызмет етеді. Нақты өзіндік 
құн бухгалтерлік есеп негізінде шығындарды анықтау арқылы 
ұйымдастырылады. Калькуляция мәліметтері шаруашылық қыз- 
метті талдау кезінде пайдаланылады.

Калькуляциялау - бұл калькуляцияларды жасау. Жоспарлы, 
пакты және сметалық калькуляциялар болып көрсетіледі.

Калькуляциялау объектісі -тұтыну құны анықталған жұмыс 
пен қызмет, дайындалуы әр деңгейдегі ішінара өнімдер, жартылай 
әзірленген өнімдер, өнім түрлері.

Калькуляциялық бірлік -калькуляциялық объектінің өлшеу 
бірлігі.

Калькуляцияның түрлері: жоспарлы калькуляция, сметалық 
калькуляция, жобалық калькуляция, нормативтік, калькуляция, 
нақты калькуляция.

7.3 Шығындар түсінігі, оныц баптары мен жіктелуі

«ІІІығындар» үғымына өндіріс шығындарының иайда бо- 
луымен байланысты активтердің азаюы (матсриалдар, ақшалай ка- 
ражаттар) немесе міндеттемелердің аргуы (әсіресе, кредиторлық 
қарыз) енеді. Бухгалтерлік есептің стандарттары бойынша «актив» 
келешекте одан табыс әкелінеді деп күтілетін және өткен оқиғалар 
нәтижесі ретінде, субъект бақылайтын ресурстар тұрғысынан ка- 
растырылады.

«Шығындар» мәнін түсіну үшін, оны үш жақты қарастыру ке- 
рек. Біріншіден, шығындар ресурстарды пайдаланумен анықтала- 
ды. Екіниііден, шығындар акшалай өлшеммен көрсетілген пайда- 
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ланылған ресурстардың санын көрсетеді. Үшіншіден, шығындар 
кез келген бөлімшенің қызметі, өнімді ондіруді, яғни олардың іске 
асырылу жайын салыстырады.

Шығындар - кәсіпорынның өнім өндіруге байланысты қызметі 
барысында пайдаланған немесе қолданылған ресурстардың қүнын 
көрсетеді. Шығындар есебін дұрыс үйымдастырудың негізгі жол- 
дарының бірі олардлы экономикалық негіздеп жіктеу.

Халықаралық стандартқа және нарықтық экономикасы да- 
мыған елдердегі бухгалтерлік есеп практикасына сәйкес барлық 
іпығындарды кызметтің үш бағыты бойынша жалпылап топтасты- 
рған дұрыс:

1. Өзіндік құнды калькуляциялау, ТМҚ мен аяқталмаған өн- 
дірісті бағалау және пайданы анықтау үшін;

2. Басқару шешімдерін қабылдау, жоспарлау және болжау үшін;
3. Бақылау мен реттеуді жүзеге асыру үшін.
Өзіндік күнды есептеу шығындары, қорларды бағалаумен, 

аяқталмаған өндіріс пен пайданы бағалаумен байланысты шығын- 
дардың жіктелуі:

Экономикалық мазмұнына карай:
- шығындардың элементтері бойынша;
- калькуляция баптары бойынша.
Кәсіпорынның бүкіл өндірістік шаруашылык қызметінде қол- 

данылатын материалдык, еңбек және қаржылық ресурстардың 
көлемін аныктау үшін шығынның экономикалық элементтері бой
ынша жіктемесі қолданылады. Бүл элементтердің номенклатурасы 
барлық кәсіпорындар үшін бірдей болады.

Өндірістің өзіндік құны - белгілі бір өнімнің белгілі бір көлемін 
өндіруге және сатуға байланысты компанияның барлық шығында- 
рын көрсететін экономикалық санат.

Өндірістін өзіндік құны өндірілген қаражаттың акшалай 
корінісі болып табылады. Өткен еңбек (еңбекке жарамдылық) 
және өндіріс процссінде (еңбскпен қамтылғандар) жүмыс күшінің 
еңбек ақы түрінде жүмыс жасайтыны анықталады. Мәселен, 
жиһаз жасау үшін кәсінорын барлык материалдарды қолдануы 
тиіс: ағаш (фанера, аксессуарлар, доска), орау, мөртабан. Әртүр- 
лі қосалқы материалдар (жағармай материалдар, лактар, бояулар,
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әртүрлі өзіндік материалдар). Ағаш өңдеу механикалық жаб- 
дықта (станок, фрезерлы станоктар жәие т.б. станоктарда) жүзе- 
ге асырылады, ол өндіріс кезінде қайтадан қалпына келтіріледі 
(амортизация).

Өнімнің өзіндік құнын қүрайтын өндірістік шығындар келесі 
элементтерден тұрады:

1. Материалдык шығындар (қайтарым қалдықтың қүнын ше- 
гергенде);

2. Еңбекақы шығындары;
3. Әлеуметтік қажеттіліктерге жасалған аударымдар;
4. Негізгі кұралдардың амортизациясы;
5. Басқа да шығындар.
Калькуляция баптары бойынша. Өнімнің өндірістік шығында- 

рын бейнелейтін калькуляция баптарын келесі түрлерге бөлуге 
-болады:

1. Шикізат пен материалдар;
2. Қайтарымды қалдықтар;
3. Жартылай фабрикат, бүйым, басқа кәсіпорынныц өндірістік 

сипаттағы көрсеткен кызметтері;
4. Техникалық қажеттіліктер үшін қолданылған отын мен энергия;
5. Өндіріс жүмысшыларының некгізгі еңбекақысы;
6. Қосымша еңбекақысы;
7. Әлеуметтік аударымдар;
8. Өндірісті дайындауға және игеруге кеткен шығыстары;
9. Жабдықтарды камтамасыз етуге және пайдалануға кеткен 

шығыстары;
10. Цех шығыстары;
11. Жалпы заводтық;
12. Ақау бойынша шығындар;
13. Баска да өндірістік шығындар.
II. Біртектілік деңгейі бойынша шығындар:
• бір элементтік;
• кешендік болады.
III. Өнімнің бір бірлігінің өзіндік кұнына косу тәсілі бойынша:
• тура;
• жанама.
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IV. Шығынның техникалық процесінен байланысына сәйкес:
• негізгі;
• үстеме:
- жалпы өндірістік үстеме шығындар өндірісті үйлестіру, өн- 

діріске қызмет көрсету, басөару шығындары;
- жалпы шаруашылық үстеме шығындар кәсіпорынды ұйымда- 

стыру мен басқару шығындары.
V. Пайда болу саласына байланысты:
- өндірістік; (өндіру процесі)
- өндірістік емес (өткізу процесі)
3. Басқарудың негізгі функцияларының бірі шығындарды 

жоспарлау болып табылады. Жоспарды қамту дәрежесіне байла
нысты шығындар жоспарланатын жәнс жоснарланбайтын болып 
бөлінеді.

Жоспарланатын шығыстар жоспарлы, нормативті және 
басқа да алдын-ала құрылатын калькуляпияның негізін құрай- 
ды. Бұл кәсіпорынның шаруашылык өмірінің қалыпты күйіне 
негізделеді.

Шикізат, материалдардың жәнс баска да өнімдердің сақталу 
кезіндегі жетіспеушілігі мен зақымдануы, және де өндірісті басқа- 
румен, ұйымдастырумен байланысты, технологияның кемшілік- 
терінің әсерінен туындаған басқа да шығыстар жоспарланбайды.

Жоспарланбайтын шығындар тек акты калькуляцияда бейнеле- 
неді.

Өндіріс көлеміне байланысты: ауыспалы және тұрақты болады.

7.4 Дайындау, ондіріс, сагып өгкізу және қаржылык 
нәтижені қалыптастыру үрдістерініц есебі

Трансакция дегеніміз - шаруашылык фактілерді, есеп айыру- 
шыларды, қаржы қызметінің нәтижелері, мүліктің құрамы мен 
құрылымы, сондай-ақ олардың кұралу көздерін көрсетстін 
іс әрекет.

Дайындау, өндіру және сату саласындағы трансакция арқылы 
мүліктер мен міндеттемелер өзгерістерге ұшырайды.



Бухгалтерлік есеп негіздері ■ 137

Дайындау үрдістерінің негізгі кезеңдері:
— Жабдықтаушылармен келісім шарт жасау;
- Келісімшарт негізінде шикізат пен материалдар алу;
- Алынған тауарлы-материалдық құндылықтарға төлем жасау;
- Материалдарды тасымалдап жеткізу бойынша көлік ұйымда- 

рымен есеп айырысу;
- Саны мен сапасы бойынша материалдарды кіріске алу;
- Өндірістік қорларды нормаларын пайдалануыц бақылау.
Дайындау процесі есебінің негізгі міндеті:
1. Дайындау бойынша барлык шығындарды аныктау
2. Дайындалған материалдардың нақты өзіндік құнын анықтау
Дайындау процесінің есебін жүргізуде шоттардың үш тобы 

қолданылады.
1. Материалдық қүндылықтарды есептеуге - 1310 «Шикізат 

. пен материалдар» және 1420 «Қосылған кұн салығы»;
2. Есеп айырысула -3310 «Өнім берушілер мен мердігерлерге 

берілетін кысқа мерзімді бсрешек» шоты;
3. Ақшалай қаражаттар есебінде - 1030 «Ағымдағы банктік шот- 

тардағы ақшалай каражат», 1010 «Кассадағы ақшалай қаражат»
Өндіріс үрдісі - шикізат пен материалдарды өндеу бойынша 

және олардың дайын өнімге айналуы бойынша әрекеттердің ке- 
шенді жиынтығы. Өндіріс шығындарының нәтижесі дайын өнімді 
шығару болып табылады.

Өндіріс процесін бухгал гсрлік есепке алудың негізгі мақсаты:
1. Өндірістің пакты көлемін анықтау
2. Өнімнің өзіндік кұнын есептеу
3. Аяқталмаған өндірістің көлемін анықтау
Өндіріс үрдісінің кезеңдері:
- Өнімді өндіру (қызмет көрсету, жүмыс орындау) барысында 

өндірістік қорларды пайдалану;
- Материалдарды жүмсау нормасын бакылау;
- Өндірістік жүмысшыларға еңбек ақы есептеу;
- Еңбек ақы шығындары бойынша норманы бакылау;
- Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге амортиза

ция есептеу;
- Дайын өнімнің жоснарлык өзіндік құнын есептеу;
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Дайындау саласы 
(жабдықтау)

Өидіріс саласы Сатып -өткізу және 
каржылық н эти же анықтау

''і
Қорларды сатып алу

—
Дайын онім өндіру

У
У

У---- —-------------------------------
Дайын онімді өткізу жәнс 
каржылық нәтижесі ч.

Д т «Қорлар»

Кт Жабдыктаушы- 
ларга кредиторлык 
берешек

ч_________ У

Дт Жабдыктаушы- 
ларга кредиторлык 
берешек
Кт «Ақша 
каражаттары»

у

/ ' 
Дт «Өндіріс

_  шығындары» 
Кт «Шикізат пен
материалдар»

/------------- —-------------
Дт «Өндіріс

~ шыгындары»
Кт «Өзгеле қорлар» 
\___ ________ 7
(------------->

Дт «Онліріс 
шыгындары» 
Кт «Еңбек ақы 
бойынша берешек»

Ч_________ ___________ /
/ “ >

Дт «Өндіріс 
шыгындары» 

_ Кт «Еңбек ақыдан
есептелетін

^аударымдар»

/------------- -----------------
Дг «Өндіріс 
шыгындары» 
Кт «Нсгізгі құралдар 
амортизациясы» 

< __________
(--------------------- •----------

Дт «Дайын өнім» 
Кт «Өндіріс 
шыгындары» 

х_________ ___________
г~------------

Дт «Аяқталмаған 
өндіріс»
Кт «Өндіріс 
шыгындары»

у 
~\

у

у

у

у

Дт «Сатып алушылар 
мен тапсырысшылардың 
дебиторлық борышы» 
Кт «Өнімді өткізулен 

^тускен табыс»

Дт «Ақша 
қаражаттары»
Кт «Сатып алушылар

- мен тапсырысіпы- 
лардың дебиторлық

^бооышы»

( ' ——■—
Дт «Сатылған өнімнің 
озіндік құны»

- Кт «Дайын онім»
х_____ ___________________7
/ : ---------- \

Дт «Онімді өткізуден
- түсксн табыс»

Кт «Қорытынды пайда»

У

у

Ч______________________
^Дт «Қорытынды 

пайда»
Кт «Сатылған өнімнің 
өзіндік құиы» 
Кт «Кезсң

^шығыстары»

/------- ---------------------
Дт «Қорытынды 
пайда»
Кт «Бөлінбсгсн найда»

7

У

Ч 7

7.2-сурет. Дайындау, өндіріс, сатып откізу жэне қаржылық нәтижені 
қалыптастыру үрдістерініц есебін шоттарда ұйы.мдастыру схемасы

- Дайын өнімнің нақты өзіндік құнын есептеу;
- Жоспарлық және нақты өзіндік құн ауытқуын аныктау.
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Сатып өткізу жэне қаржылық нэтиже апықтау үрдісі - 
кәсіпорынның өндірілген өнімді сатып алушыға сату әрекеттерінің 
кешені.

Сату процессінің есепке алу алдындағы екі мақсаты болады, 
олар:

-Сатылған өнімнің өзіндік құнын және табысты анықтау;
- Сатудын қаржылық нәтижесін айқындау.
Сатып өткізу жэие қаржылык, нәтиже анықтау үрдісінің 

кезецдері:
- Сату көлемін анықтау
- Сатыпалушылармен келісім шарт жасасу
- Келісім шарт негізінде сатыпалушыларға өнім босату
- Сатыпалушылардан төлем сомаларының келіп түсуін 

. бакылау
- Дайын өнімді өткізуден түскен кірістерді анықтау
- Накты сатып өткізілген көлемі мен жоспар арасындағы 

ауытқуды анықтау.
Дайындау, өндіріс, сатып өткізу және қаржылык нәтижені ка- 

лыптастыру үрдістерінің есебің шоттарда ұйымдастыру схемасы 
7.2-суретте көрсетілген.

Білімін тексеруге арналган сурақтар

1. Бағалау ұғымын қалай түсінесіз?
2. Мүлікті бағалау не үпіін жүргізіледі?
3. Қаржылық есеп элементтерін бағалау әдістерін корсетіціз.
4. Калькуляция дегеніміз не?
5. Калькуляцияның қандай түрлерін білесіз?
6. Калькуляциялық бірлік ұғымы.
7. Шығындар түсінігі мен оның баптарып корсетініз.
8. Шаруашылык үдерістің қандай сатылары бар?
9. Жабдықтау үдерістің мағынасын гұсіндіріңіз.
10. Өнімнің өзіндік қүны дегеніміз не?
11. Өнімнің өзіндік қүнына не кіреді?
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Тест сурақтары

1. Багалау:
A) Оларды есепте және қаржылық есептілікте корсету мақсатымен 

бухгалтерлік есеп объектілерінің ақшалай түрде бейнелену әдісі;
B) Құндық бағада шаруашылык операцияларды бастапкы бейнелеу 

әдісі;
C) Шаруашылык құралдардың жағдайы және оның өзгерістерінің 

ағымдағы көрсетілуі және жедел бақылануын экономикалықтоптау әдісі;
D) Белгілі мерзімге ақшалай бағада жалпылама түрдегі мәліметтер;
E) Шаруашылық қүралдарының жағдайы және өзгерісін бақылау әдісі.

2. Багалау тутастыгының қагидасы:
A) Тірі және затқа айналған еңбек шығьшдарының нақты көлемін 

көрсетуді талап етеді;
B) Үзак уақыт ағымында әртүрлі ұйымдарда бірдей құралдарды бір- 

келкі ақшалай өлшеуге негізделінеді;
C) Шаруашылык операцияларын құндық бағада бастапқы бейнелеу 

әдісі;
D) Үйым қызмстінің нәтижелерін пакты аныктау үшін шаруашылык 

құралдарды дүрыс, шынайы бағалау;
E) Белгілі бір мерзі.мге мүлік және оның күралу көздерінің жалпылама 

түрде ақшалай бағада көрсетілуін білдіреді.

3. Багалау нақтылылыгының қагидасы:
A) Үзак уақыт ағымыпда әртүрлі үйымдарда біртектес қүралдардың 

бірыңғай ақшалай өлшемде болуына негізделеді;
B) Белгілі бір мерзімге ақшалай бағада мүлік және оның құралу көз- 

дерінің көрсстілуін білдіреді;
C) Бұл қағиданы сақтау шынайы құндық мәліметтерді алу үшіп ка- 

жетті болып табылады;
D) Шаруашылык құралдарының жағдайы және өзгерісін бакылау 

әдісі;
E) Шаруашылык қүралдарының жағдайы және өзгерісін бакылауды 

білдіреді.

4. Багалаудың зкалпы элементтері:
A) Калькуляциялау объектісі;
B) Бағалаудың мақсаты;
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C) Объект немесе оқиға;
D) Көрсеткіштердің есептемесі;
E) Акпарагтарды жинақтау.

5. Есептіліктің б/р элемент/ ретінде қаралать/н объект////, бухгал- 
терлік баланс немесе панда мен зияндар тураль/ есепке қосу үдерісі:

A) Багалау;
B) Қаржылық есептілікте корсету;
C) Тану;
D) Түгендеу;
E) Калькуляция.

6. Каржылык, есепт/л/к элемент/// тану шарты:
A) Онымен байланыстырылатын кез-келген экономикалық пайда ком- 

паниямен алынады немесе жұмсалатындығы туралы ықтималдылыктың 
бар болуы;

B) Қаржылык есептілікке шынайы енгізілуі мүмкін;
C) Үйымның бастапқы құжаттары мен каржылык есеп гілігінде көр- 

сетіледі;
D) Бағалаудыц нақты базасының (әдісінің) гацдалуын шамалайды;
E) Онімніц, жұмысгыц және қызметтіц озіндік құнын калькуляциялау 

және шығыидар есебін болжамдайды.

7. Каржылык, есеп элементтерін багалау эдістері:
A) Жинақтамалык құны;
B) Дисконтталған қүны;
C) Объектіні ақшалай бағалау;
D) Объектінің қүндық бағасы;
E) Кумулятивтік әдіс.

8. Калькуляция:
A) Шаруашылык операцияларды бухгалтерлік есеп шоітарында кор

сету әдісі;
B) Есептің түрлі объектілерінің өзіндік қүнын сссптсу үдерісі;
C) Өнімге, жұмысқа, қызметке баға бекіту әдісі;
D) Бүл шығындарды төмендету резервтерін анықтау мақсатында 

оларды ағымдағы бакылау;
E) Бастапқы күны бойынша каржылык есептің элементтерін багалау.
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9. Өні.ипің озіндік қүнына кіргізілетін іиыгындардыц қүрамына 
байланысты калькуляция түрлері:

Л) Салалық;
B) Жеке;
C) Фирмалық;
D) Есептік;
E) Ондірісгік.

10. Үйымның крмту іиеңберіне байланысты калькуляция түрлері:
A) Салалық;
B) Алдын ала;
C) Есептік;
D) Өндірістік;
E) Нсгізгі.

11. Калькуляциялық бірлік:
A) Үйымның мүлігін өлшеу бірлігі;
B) Материалдық құндылықтардың акшалай көрсеткіштері;
C) Дайындалған өнімнің өзіндік қүнын есептеу;
D) Көрсетілген қызмет және орындалған біртекті жүмыс көлсмін 

өлшсудің сандық өлшемі;
E) 1 тенге.

12. Өзіндік қүн есептелінетін кезец:
A) Күнтізбелік жыл;
B) Калькуляциялық кезең;
C) Калькуляциялық бірлік;
D) Есептік мерзім;
E) Сағат.

13. Шаруашылыц үдерістіц сатыларыныц бірі:
A) Есептік жыл;
B) Дайындау үдерісі (жабдықтау);
C) Есептік үдеріс;
D) Шыгару және қызмет көрссту үдерісі;
E) Үйым қызметінің каржылық нәтижесін аныкгау үдерісі.

14. Дайындау үдерісі:
А) Қызмет көрсету және жұмысты орындаумен байланысты операция- 

лардың жиынтығы;
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B) Сыртқы ұйымдарға қызмет көрсету жәнс жүмыстарды орындау;
C) Өндіріс үшін қажетгі еңбек заттарымен және жылжымайтын 

мүлікпен ұйымды қамтамасыз стумен байланысты шаруашылық опера- 
циялардың жиынтығы;

D) Соңғы мақсаты жаңа өнім алу болып табылатын шаруашылық опе- 
рациялардың жиынтығы;

E) Компанияның каржылык нәтижесін қалыптастырумен байланысты 
операциялардың жиынтығы.

15. Негізгі қңмиідардың баланста корсетілетін құны:
A) Қалдық және баланстық қүны;
B) Амортизацияланған қүны;
C) Жойылу қүны;
D) Нарықтық қүны;
E) Бастапкы құны.

16. Негізгі өндіріс қажеттілігіне қой.иадан материалдар боса- 
тылды:

A) Дт 1310 Кт 8110;
B) Дт8110Кт 1310;
C) Дт 8110 Кт 3350;
О)Дт83ЮКт 1310;
Е)Дт8410Кт 1310.

17. Шаруашылық қьізметіне тэн іиаруашылық процесі:
A) Қажетті еңбск заттарын сатып алу;
B) Сату;
C) Есеп айырысу,
D) Бастапқы қүжатгарды толтыру;
E) Айырбас операциялар жүргізу.

Бақылау гапсырмалары

7.1-ссеп. Шаруашылык үрдістерін топтастыру.
Есептің мақсаты: Шаруашылық үрдістерін топтастыруды меңгеру
Тапсырма: Берілген мәліметтер негізінде іпаруашылық операциялар- 

ды тиесілі шаруашылық үрдістерінің топтарында көрсетіңіз. Шешімді 
7.1-кестені қолдана отырыгі орындаңыз.
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7.1-кесте. 2019 жылдың ақпан аііындаі ы шаруапіылык операциялар

№ Шаруашылық операциялар мазмұны Сома, тенге
1 2 3

1 Негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбек акы есептелді 2 485 000
2 Қоймадан негізгі өндіріске материалдар босатылды 642 000
3 Жабдықтаушылардан ыдыстык материалдар кірістелді 310 500
4 Станокка амортизация есептелді 89 700
5 Сатып алупіыларға дайын өнім босатылды 750 400
6 Негізгі өндірістен қоймага дайын өнім кірістелді 780 500
7 Ағымдағы шоттан жабдықтаушыларға төлем жасалды

680 000
8 Өндірістік жүмысшылардың еңбек акысынан жске табыс 

салығы есептелінді жәнс үсталынды 12 500
9 Сатып алушыларга сатылган өнімдер үшін төлемге шот- 

фактура ұсынылды 750 000
10 Есеп беруге тиісті сомалар есебінен материалдар алынды

45 800
11 Сатып-өткізілген дайын онімиің өзіндік кұның есептен 

піыгару 280 600
12 Есептік мерзім соңында кірістердің сомасы корытынды 

пайданы жоғарылатуға есептен шығарылды 540 000

7.2-кесте. Шаруапіылык үрдістерініц тоитары бойынша операцияларды 
топтастыру

№
Дайындау үрдісі Өндіріс үрдісі Сагу үрдісі

операция сома операция сома операция сома

барлығы барлығы барлығы
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8-тарау

БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП НЫСАНДАРЫ

8.1 Бухгалтерлік есеп тіркелімдері мен нысандары туралы жалпы 
түсінік. Есеп тіркелімдері: түрлері мен нысандары.

8.2 Тіркемелердегі бухгалтерлік жазулардагы кателерді түзету 
тәсілдері.

8.3 Бухгалтерлік есеп нысандары: мемориал-ордерлі, Журнал-ордерлі, 
жеңілдетілген, автоматтандырылған.

8Л Бухгалтерлік есеп тіркелімдері мен нысандары туралы 
жалпы түсінік. Есеп тіркелімдері: түрлері мен 
нысандары

Ұйымдар бухгалтериясында бастапқы құжаттарға түскен опе- 
рациялардың дүрыстығы тексеріліп, бағаланған соң, әртүрлі 
бастапқы құжаттардағы мәліметтер жипақталып, арнайы тіркелім- 
дерге жазылуы керек.

Есеп тіркелімдері дегеніміз - шаруашылық құралдары мен 
іс-әрекеттерін тіркеу үшін пайдаланылатын кесте түріндегі қағаз 
парақтары.

Тіркелімдердің нысандары Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2012 жылғы 20 желтоксандағы №562 бұйрығымен 
бекітілген.

«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР-ның 
Заңына сәйкес бухгалтерлік есепкс алу тіркелімдері - бухгалтер- 
лік есеп пен қаржылық есептілік жүйесінде көрсету үшін есепке 
алуға қабылданған бастапкы күжаттардағы ақпаратты қорытуға, 
жүйелеуге және жинақтауға арналған нысандар болып табылады.

Бухгалтерлік есеп тіркелімдері қолданылатын шоттардың ны- 
санын тану бағытымен сай келуі тиіс. егер баспатқы қүжаттар жа- 
сауды бухгалтерлік есептің бастапқы кезеңі деп танитын болсақ, 
тіркелімдеу жүйесін бухгалтерлік есептіц екінші кезеңіне жатқы- 
зуға болады. Біртекті шаруашылык операциялары мәліметтері 
арнайы жасалған тіркелімдерге жазылып, жинақталады. Ал бух-



146 • Бухгалтерлік есеп негіздері

галтерлік есеп тіркелімдсрінің деректері топтастырылған түрде 
қаржылық есепгілікке көшіріледі.

Бухгалтерлік есепті жүргізу барысында есеп тіркслімдері әр 
түрлі нысанда болатыны белгілі, бірақта олардың барлығы төмен- 
дегідей белгілсрі бойынша топтастырылады:

• сыртқы түрі;
• операциялардың мазмұны;
• операцияларды жазу сипаты;
• құрылу нысаны.
Есеп тіркелімдерінің жіктелуі 8.1-суретте берілген

Есеп 
тіркелімдері

Операция
-лардың

* маз.мұны 
бойынша

Опсраиия- 
ларды 
жазу 
сипаты
бойынша

8.1-сурет. Есеп тіркелімдерін жіктеу
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Есеп тіркелімдері сыртқы түрі бойынша: кітаптар, карточкалар, 
жеке парақтар, машинограммалар болып бөлінеді.

Операциялардың мазмұны бойынша тіркелімдер синтетикалык 
және аналитикалық есеп тіркелімдері болып бөлінеді.

Операцияларды жазу сипаты бойынша хронологиялық, жүйе- 
ленуші және қүрамдастырылған болып бөлінеді.

Қүрылу нысаны бойынша тіркелімдер бір жақты, екі жақты, 
көп бағаналы, түзу сызықты, шахматты болып бөлінеді.

8.2 Тіркелімдердегі бухгалтерлік жазулардағы қателерді 
түзету тәсілдері

Есептік тіркелімдерді толтыру және кұжаттарды құрастыру ба- 
рысында қателер жіберілуі мү.мкін. Қателерді болдырмау керек. 
Қате жіберуден ешкім де шектелмеген. Бірақта ойланып, әдейі жа- 
салған қателерді қызмет бабын пайдалану деп - қылмыстық кате- 
горияға жатқызу керектігін бухгалтер есте сактау керек.

Қателер негізінен мыналардан туындайды:
• қызмегкердін шаршауымен;
• жұмыскердің ұқыпсыздығымен;
• есептік техниканың дұрыс жұмыс істемеуімен.
Қателердің негізгі түрлеріне жатады:
• Кездейсоқ қателер. Қаржы-шаруашылық кызметтің қандай да 

бір фактісін есепке алудың дүрыс әдісін қолдана отырып бухгал
тер ешқандай негізсіз немесе кездейсоқ «стандарт™ емес» жаз- 
баны жасаған жағдайда туындайтын кездсйсоқ дүрыс смес жазба- 
лар. Бухгалтерліе есеп стандарттарын білмеуге байланысты қате- 
лер. Мұндай қателерге салып алынатын қүндылықтардың типтік 
жоспарында көрсетілген шоттарға сай емес кірістіруді жатқызуға 
болады.

• Салық заңы мәселелерінің білмеуіне байланысты қателер. 
Мұндай қателерге жол сапарлар бойынша шығындар, норма ше- 
гінде емес банк несиелер бойынша есептелген пайыздардың 
өкілеттік шығындары жатады. Осы сияқты қателерді не аванстык 
есеп беруді тікелей тексеріп, не нормаланған шығындар бойынша 
сәйкес есептеулерді және оларды өзіндік күнға жазылуын тексе- 
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ру аркылы анықтауға болады. Бұл жерде салықтар мен міндетті 
төлемдердің дұрыс есептелмеуін де атап өтуге болады.

Мағынасына қарай елеулі және елеусіз немесе түзетуге жатпай- 
тын және түзетілетін қателер болуы мүмкін.

Анықталған қателер міндетті түрде түзетілуі тиіс. Қателерді 
аныктау және түзету эр түрлі тәсілдері бар, олар төмендегі 8.2-су- 
ретте келтірілген.

Анықталған қателер корректуралық түзету әдісін, қосымша 
жазу тәсілі және кері жазу қолдану арқылы түзетіледі.

-------- —

Қатслср Қатені іздеу
1 тәсілдері

/ у

8.2-сурет. Қателерді анықтау жэне түзету тәсілдері

Корректураіык, әдіс кателік есеп шоттар қатынас кағаздарына 
эсер етпейтін немесе ол қателік байқалғаны мен есептік жазулар- 
дың қорытындысына эсер етпейтін жағдайда қолданылады. Бүл 
эдістің мәні мынада: қате сөз немесе сома сызып тасталынады да, 
оның үстіне дүрысы жазылады. Қате жол жіңішке ғана сызықгіен, 
сөз көрініп тұратындай етіліп сызылады. Мұнын өзінде қателік 
бір ғана цифрдан кетсе де бүкіл сан сызылады. Түзетілген қатеге 
түсінік беріліп, сол қүжатка кол қоюшы куәләндырады. Түзету ту- 
ралы ескерту сол беттің ашық гұсына немесе соңына «түзетілді» 
ден жазылады және мэтін немее сома қоса жазылады.
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Қосымша жазу әдісі бухгалтерлік жазбада және ессптік тір- 
келімдерде есепшоттар қатынас қағаздары дұрыс көрсетілген, 
бірақ операция сомасы азайтылып жіберілген жағдайда қолданы- 
лады. Мұндай қатені түзету үшін операцияның дұрыс сомасы мен 
азайтылып жіберілген санасы арасында айырмашылық ретінде қо- 
сымша бухгалтерлік жазба күрылады. Егер, мысалы, есеп беруші 
адамға кассадан 40 000 тенге беріп, қатеден 10 000 теңге деп жа- 
зылса, онда бұл сомалар арасындағы 30 000 тенге айырмашылыққа 
(40 000-10 000) қосымша жазба құру керек.

Егер есептік жазуларда есеп шоттар қатынас қағаздары қате 
көрсетілсе, онда қатені түзету «қызыл сторно» әдісі қолданылады. 
Бүл әдістің мәні - әуелі қаге жазу есеп шоттың сол қатынас қаға- 
зында қайталанады, бірақ жазу қызыл сиямен жазылады.

Бүдан кейін есеп шоттар қатынас қағаздары дүрыс жаңа жазу 
құрылады да, тіркелімдерге кәдімгі сиямен жазылады. Қате жазу- 
ды «қызыл сторно» әдісімен түзетуді мына мысалдан көруге бо
лады. Мысалы: ұйымда мынадай операция жасалды: есеп беруші 
адамға кассадан 40 000 тенге берілді. Бухгалтерлік жазба дүрыс 
құрылмаған, бухгалтер мына жазбаны көрсетсе:

Дт 3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қыска мерзімді берешек»
- 40 000.

Кт 1010 «Кассадағы ақпіа қаражаты» - 40 000.

Қатені түзету үшін қате жазылған пют корреспонденциясы 
қызыл сиямен жазылып немесе кәдімгі сиямен коріпауға алынып 
қайталанады:

Дт 3350 «Еңбек акы төлеу бойынша қыска мерзімді берешек»
- 40 000.

Кт 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» - 40 000.

«Қызыл сторно» жазуды пайдалану аркылы қате жазылған 
шот корреспонденциясы жойылады. Содан кейін кәдімгі сиямен 
дұрыс жазу орындалуға тиісті.
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Дт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық береше- 
гі» - 40 000.

Кт 1010 «Кассадағы ақша қаражаты» - 40 000.

«Кызыл сторно» әдісі қатені түзету үшін және есеп шот- 
тар қатынас қағаздары бұзыл.маған, алайда операция сомасы 
ұлғайтылып жіберілген жағдайларда қолданылады. Мұндай ка
тет түзету үшін опсрацияның дүрыс сомасы мен ұлғайтылған 
сомасы арасына айырмапіылық үшін екінші сторнолық жазба 
қүрылады.

8.3 Бухгалтерлік есеп нысандары: мемориал-ордерлі, 
журнал-ордерлі, жеңілдетілген, автоматтандырылған

Бухгалтерлік есепте пайдаланылатын есеп тіркелімдерінің 
кұрылымы, олардың өзара байланыстары және тіркелімдерде ша
руашылык операцияларын жазу рсті мен әдістері бухгалтерлік 
есеп нысандарымен айқындалады.

Бухгалтерлік есептің нысаны - есеп үрдісін үйымдастыруды, 
шаруашылык операцияларды тіркеудің әдістемесі мен техника- 
сын және синтстикалық, аналитикалық есептердің байланыс көр- 
сететін есептік тіркелімдердіц жиынтығы.

Бухгалтсрлік есеп нысандарының бірін екіншісінен ажырата- 
тын белгілер болып мыналар табылады:

1) колданылатын есеп тіркелімдердің саны, олардың бағыты 
мен сыртқы түрі;

2) синтетикалық және аналитикалық есептің хронологиялық 
жүйелік тіркелімдерінің өзара байланысы;

3) есеп тіркелімдеріне бухгалтерлік жазбаларды түсіру тәсіл- 
дері мен бірізділігі;

4) бухгалтерлік есепте компьютерлік кұралдарды қолдану 
деңгейі.

Кәсіпорындар мен ұйымдар бухгалтерлік есеп нысандарын 
өзінің салалық ерекшелігі мен қызметінің масштабына қарай 
таңдайды. Таңдалып алынған есеп нысаны ұйымның есеп саяса- 
тында көрініс табады.
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Қазіргі кезде Қазақстанда бухгалтерлік есептің төменде кел- 
тірілген нысандары қолданылады:

1) мемориалдық - ордерлік;
2) журнал-ордерлік;
3) автоматтандырылған;
4) жеңілдетілген.
Бухгалтерлік есептің барлық нысандарында операциялар мен 

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

Мемориалдық - ордерлік нысан. Бухгалтерлік есеп жүргізудің 
осы нысаны өте ерте заманда бухгалтерлік есеп жүргізу тәжіри- 
бесіне енген. Кейбір деректерде оның негізін Лука Пачоли жазып 
қалдырған делінген. Яғни, осыған орай бұл нысанды ескі италиян- 
дық үлгі деп те атайды.

Ұйымдарда әрбір шаруашылык операциясына (немесе жи- 
нақтық құжаттарға біріктірілген операциялар тобына) мемориал- 
дық ордер толтырылады.

Мемориалдық ордердің басты мазмүны - шот корреспонден- 
циясы оны жасалған мерзімі және сомасы.

Құрылған мемориал-ордерлер хронологиялық тәртіппен тіркеу 
журналына жазылады оларға реттік номер тағайындалады.

Шаруашылык операциялары жөніндегі мәліметтер тіркеу жур
налына жазылғаннан кейін мемориал-ордерлердің ақпараттары 
Бас кітапқа немесе оны алмастыратын көп бағаналы ведомоска 
жазылады.

Журнал-ордерлік нысан. Есеп мәліметтері журнал-ордер деп 
аталатын арнайы тіркелімдерде жүйеленіп жазылатын бухгал- 
терлік есеп нысаны. Жүйелеп жазылған тіркелімдерінің негізіде 
құрылған журнал-ордерлі нысан шаруашылык операцияларын 
кредиттік айналым түсіру үшін арналған. Көмекші ведомостарда 
жазулар керісінше тиісті шоттардың дебсті бойынша бір уақьгг- 
та олармен корреспонденцияланушы шоттардың кредиттік айна- 
лымдарын көрсете отырып орындалады.

Журнал-ордердің жиынтық мәліметтері есептік кезеңнін аяғын- 
да Бас кітапқа көшіріледі.

Бас кітаптың мәліметтері бойынша айналым ведомосы бухгал
терий баланс жасалынады.
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ҚР-да 14 журнал-ордер үлгілері бекітілген. Мысалы, Журнал 
- ордер 1 касса есебіне, Журнал-Ордер 2 ағымдағы шот бойынша 
есебін жүргізуге арналған.

Бухгалтерлік есептіц автоматтандырылган нысаны:
- бастапқы құжаттардан бастап, бухгалтерлік қорытынды есеп- 

ке дейін кешендік автоматтандыруды қамтамасыз етеді
- Бухгалтерлік есеп арнайы бағдарламалар бойынша жүр- 

гізіледі, мысалы 1-С бухгалтерия.
Бухгалтерлік есептің жеңілдетілген нысаны шағын бизнес 

ұйымдарына, сондай-ақ жеке кәсіпкерлерге қолдануға рұқсат етіл- 
ген.

Бастапқы есеп қүжаттарындағы мәліметтерді жинақтау, жік- 
теу және қорытындылау үшін және оларды бухгалтерлік есептіц 
шоттары мен қаржылық қорытынды есепте көрсету үшін шағын 
кәсіпкерлік субъектілері төмендегі тіркелімдерді пайдалана 
алады:

- шаруашылық операциялары есебінің кітабын;
- бірнеше ведомостардан тұратын бухгалтерлік есеп тіркелім- 

дерін.
Ұйымдар бухгалтерлік есеп нысандарының өздері таңдайды 

және Есен саясатында көрсетеді.

Білімін тексеруге арналган суракріар

1) Есеп тіркелімдері үғымын қалай түсінесіз?
2) Есеп тіркелімдерінің түрлері мен нысандарын көрсетіңіз.
3) Есеп тіркелімдерін толтыру тәртібі.
4) Тіркелімдердегі қателерді түзсту әдістерін атап көрсетіңіз.
5) Коррсктуралык әдіспен катслерді түзетудің мағынасы неде?
6) «Қызыл сторно» жазуды пайдалану арқылы қатені түзетудің мағы- 

насы?
7) Бухгалтерлік есеп нысандары дегеніміз не?
8) Есеп нысандарынын қандай түрлері бар?
9) Мемориалдық ордерлік нысанныц мағынасы неде?
10) Журнал-ордерлік нысанның түсінігі мен пайдалануы.
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Тест сурақтары:

1. Есеп тіркелімдері:
Л) Бухгалтсрлік жазбалар үшін қолданылатын қағаздың сызықты па- 

рақтары;
B) Әртүрлі тіркелімдердің үйлесуі, олардың өзара байланысы, жүй- 

елілігі және есеп жазбаларының әдістері;
C) Мүлікті ақшалай өлшемдс корсету және есепте бейнелеу әдісі;
D) Қағаздық тасымалдаушыда құжагтық куәландыру және есепте 

корсету әдісі;
E) Есеп жүйесінде жіберілген кателіктер жәпе оларды жондеу тәсілі;

2. Есеп тіркелімдері сырпщы түрі бойынша бөлінеді...
A) Акпаратты тасымалдаушылар, журпал-ордерлер;
B) Бухгалтерлік кітаптар, карточкалар, бос парақтар;
C) Машинограммалар, журналдар, перфокарталар;
D) Бастапқы карталар, кітаптар;
E) Журналдар, перфокарталар.

3. Тагайындалуы бойынша есеп тіркелімдері болінеді:
A) Бірбағапды, копбағанды;
B) Хронологиялық, жүйелі, құрамдастырылған;
C) Кітаптық, бос парактар;
D) Көпбағанды, жазуға арналған;
E) Журпал-ордерлі, контокорренттілік және шахматты.

5) Көрсетілетін операцияларды жалпыландыру дәрежесі бойын
ша есеп тіркелімдері болінеді:

A) Шахматтық қүрылымдағы тіркелімдер;
B) Сандық-соммалық есеп және сапдық есеп тіркелімдері;
C) Жинактамалық есеп тіркелімдері;
D) Контокоррснттік және шахматтық;
E) Құрамдастырылған тіркелімдер.

6. Бухгалтерлік есеп тіркелімдері:
A) Кассалық кіріс ордері;
B) Бас кітап;
C) Кассалык шығыс ордері;
D) Жүкқұжат;
E) Аванстық есеп.



154 • Бухгалтерлік есеп негіздері

7. Есеп тіркелімдеріндегі қателерді жондеу әдістерінің бірі:
A) Қосымша жазу;
B) Жоғарылататын жазба;
C) Кок сторно;
D) Азайтатын жазба;
E) Коллекторлық.

8. Есеп тіркелімдеріне жазу эдістері:
A) Баспаханалык, корректуралық;
B) Қолмсн тіркеу, машинамен тіркеу;
C) Шоттарда көрсегу;
D) Екі жакты жазу әдісімен тіркеу;
E) Қосымша өткізбемен, қысқартылған.

9. Есеп тіркелімдері:
A) Тікелей үйымда жасалынған, белгілі бір нысандағы кестелер;
B) Шаруашылық операцияларды тіркеу үшін тағайындалған құжат- 

тар;
C) Бастапқы операцияларды жазу үшін қолданылатын бекітілген үл- 

гідегі кесте;
D) Шаруашылық құралдары және олардың қүралу көздерінің мәлімет- 

терін экоиомикалық топтауга сәйкес құрылған арнайы нысандағы кесте;
E) Есептіц объектілері туралы мәліметтерді материалдық гасымалда- 

ушы.

10. Бос парақтарга жататындар:
A) Кассалық кітап;
B) Инвентарлык карточка;
C) Қоймалық есеп карточкасы;
D) Журнал-ордер;
E) Бас кітап.

11. Тірке.ймдерде қате.зерді жондеу кезінде қосыіиіиа откізбе 
әдісін қолдану:

A) Есеп тіркелімдерінде дүрыс шоттар корреспонденциясы көрсетіл- 
ген, бірақ шаруашылық операцияның сомасы жоғарылатылған;

B) Есеп тіркелімдерінде дүрыс шоттар корреспонденциясы көрсетіл- 
ген, бірак шаруашылык операцияның сомасы төмендетілген;

C) Есеп тіркелімдеріндегі сома қажетті сомадан жоғары;
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D) Ессп тіркелімдсрінде бухгалтерлік өткізбе дұрыс кұрылған, бірақ 
сома қажеттіден көп көрсетілген;

E) Бухгалтерлік корреспонденция дұрыс емес құрылған.

12. Есептегі қателерді жвндеу әдістері:
A) Бухгалтерлік баланстағы қосымша жазба;
B) «Қызыл сторно» әдісі;
C) Есептік мерзім соңында шоттарды жабу әдісі;
D) Шоттардағы рсттеучіі жазбалар;
E) Құжаггардағы қорытынды жазбалар.

13. «Қызыл сторно» әдісін қо. ідану:
A) Есеп тіркелімдерінде дұрыс шоттар корреспонденциясы көрсетіл- 

ген, бірақ шаруапіылық операциянын сомасы жоғарылатылған;
B) Есеп гіркелімдерінде дұрыс шоттар корреспонденциясы көрсетіл- 

ген, бірак шаруашылық операцияның сомасы төмендетілген;
C) Бухгалтерлік өткізбе дұрыс құрылған, бірак сома кажеттіден аз 

корсетілген;
D) Бухгалтсрлік корреспонденция дұрыс емес кұрылған.

14. «Сызып тастау» жолымен қате.іерді жондеу эдісін қолдану:
A) «Қызыл сторно» әдісі;
B) Есептік мерзім соңында піотты жабу әдісі;
C) Корректуралық әдіс;
D) Шоттардағы реттеупіі жазбалар;
E) Қосымша жазбалар.

15. Ақпараттарды машиналық тасымалдауда тіркелЬідерді жүр- 
гізу кезінде олардыц мүмкіндіктері кррастырылуы керек:

A) Құрылған файлда сақтау;
B) ЭЕМ жадыпда сақтау;
C) Қағаз нысанында шығару жәнс бухгалтсрияда сақтау;
D) Түзетулер енгізу және файлда сақтау;
E) Есеп тіркелімдерінде қажетгі сомадан жоғары.

16. Бухгалтерлік есептіц нысаны:
A) Мемориалдық - ордерлік;
B) Айналым;
C) Жинактамалық;



156 • Бухгалтерлік есеп негіздері

D) Қаржылық және баскарушылық;
E) Талдамалық.

17. Бекітілген птртіппен және олардагы жазба әдістерімен есеп 
тіркелімдерінің жиынтыгы:

A) Қүжатгама;
B) Бухгалтерлік есеп нысаны;
C) Қаржылық есептілік;
D) Қаржылық есептілік компонентгері;
E) Шоттарда операцияларды тіркеу.

18. Жүйелі тіркелім болып табылады:
A) Касса кітабы;
B) Тіркемелік журнал;
C) Бас кітап;
D) Айналым тізімдемесі;
E) Шахматтық тізімдеме.

19. Журнал-ордер:
A) Бухгалтерлік есептін жинақтаупіы құжаты;
B) Қаржылық есептіліктің компоненгі;
C) Шоттың дебеггік белгісі бойынша жазба жүргізілстін бухгалтерлік 

есеп тіркелімі;
D) Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған нысаны кезінде бухгал

терия жасайтын есеп тіркелімі;
E) ІПоттын кредиттік белгісі бойынша жазбалар жүргізілетін есеп тір- 

келімі.

20. Қате, қорытындыны дүрыс емес санау нэтижесінде есеп тір- 
келіидерінде жіберілген қателіктерді түзету үшін қолданылады:

A) Қосымша өткізбе әдісі;
B) Бухгалтерлік баланска қосымша жазба;
C) «Кызыл сторно» әдісі;
D) Корректуралык әдіс;
E) Коллекторлық әдіс.

21. Жылдық қаржы. іык, есеп бекітілгеннен кейін есеп тіркелімдері:
A) Жойылады;
B) Топтастырылады және жалпыландырылады;
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C) Мұрагатқа тапсырылады;
D) Акт қүрады және жояды;
E) Есеп тіркелімдері бойынша тізілім құрылады.

22. Есепте қызы.і тусті сиямен корсетілген соманы.... қажет:
A) Есепке алмау;
B) Қосу;
C) Соманың азаюына апару;
D) Соманың көбеюіне апару;
E) Жазбаға түзету снгізу.

23. Арнайы багаш)аш)ырылган бос параңтардагы шах.иаттық 
қагида бойынша қуры.іган бухгалтерию тіркеиімдер:

A) Мемориал-ордер;
B) Табуляграмма;
C) Журнал-ордер;
D) Машинограмма;
E) Тізімдеме.

24. Журнал-ордердің негізгі ерекшеиіктері:
A) Жазба тек кредитгік белгісі бойынша жүргізіледі;
B) Жазба жалпылама және үздіксіз үлгіде жүргізіледі;
C) Тек есептік мерзім соцында ғана операцияны бейнелеу;
D) Талдамалық жэне жалпылама есепті біріктіру;
E) Есеп үдерісінің қатаң бірізділігімен.

25. XVII гасырбың аягында есеп нысаныда қоиданыиган негізгі ре- 
гистрлер:

A) Шахматтык журнал;
B) Бас журнал;
C) Журнал;
D) Кассалық журнал;
E) Мсмориалды-ордер.

26. Жазба сипаттамасы бойынша есеп тіркелімдері болінеді:
A) Хронологиялық, жүйелендірілген жәнс біріктірілген;
B) Хронологиялық, тұрақты және бір реттік;
C) Хронологиялык, біріктірілген және бір реттік;
D) Синтетикалық және аналитикалык;
E) Бухгалтерлік кітап гар, карточкалар және бос парақтар.
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27. Есеп тіркелімдері жппақтама.іық және талдамалыц болып 
бөлінеді:

A) Тіркелімді қүру бойынша;
B) Операция мазмұнының көлемі бойынша;
C) Жазбаның сипаты бойынша;
D) Құрылу нысаны бойынша;
E) Есеп шотгарында мәлімепсрді гіркеу және жипау дәрежесі бой

ынша.

28. Корректуралык, эдісті қателерді жөндеу ушін қолданылады:
A) Бастапкы құжаттарда, егер олар әлі тіркелімдерге жазылмаса;
B) . Егер тіркелімге жазу кезінде шаруашылык операцияныц бағасы 

қателікпен төмендетілсе;
C) Бухгалтерлік өткізбе дұрыс құрылса, бірақ та оның сомасы кажет- 

тіден аз көрсетілсе;
D) Бухгалтерлік өікізбе дұрыс құрылған, ал сомасы қажетті сомаға 

қарағанда көбірек көрсетілген;
E) Бухгалтерлік корреспонденция дұрыс құрылмаған.
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9-тарау

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК НЕГІЗДЕРІ

9.1 Бухгалтерий есептіліктің түсінігі, мақсаты жэне түрлері.
9.2 Қаржылық есептілік элементтері.
9.3 Қаржылық есептіліктің құрамы және усыну мерзімі.

9Л Бухгаліерлік есептіліктің түсінігі, мақсаты және түрлері

Кез келген ұйымның есептік жұмысының соңғы кезеңі 
қаржылык қорытынды есептілікті құрастыру болып табылады.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234 
заңына сэйкес «қаржылық есегітілік дара кәсіпкердің немесе ұйым- 
ның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері және қаржылық 
жағдайындағы өзгерістер туралы ақпаратты білдіреді»

Қаржылық корытынды есеп беру белгілі бір кезеңде ұйым- 
ның шаруашылық қызметінің жағдайы мен нәтижелсрі туралы 
жинакталған мәліметтсрден түратын ағымдағы есептің қысқаша 
мәлімдемесі болып табылатын есеп жазбаларының ерекше түрі.

Қаржы есептілігі кәсіпорынның қаржы жағдайын, қызметінің 
қаржы нәтижелерін және ақшалай қаражаттар қозғалысын объек- 
тивті түрде көрсетуге тиіс.

і 3. Қызметті одан әрі карай жоспарлау 
үшін негіз болып табылады

9.1-сурет. Қаржылыц есептіліктің мәні
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Қаржылық қорытынды есепті құру кәсіпорында жүргізілетін 
есеп жұмысының соңғы сатысы болып табылады. Қаржылық қоры- 
тынды есептің мәліметтері бойынша кәсіпорынның қаржылық-ша- 
руашылық қызметі қорытындыланады және де ол талдау жасау, 
кәсіпорынның шаруашылық қызметін жоспарлау үшін негізгі 
ақпарат көзі болып табылады.

Кәсіпорын кызметіндегі нақты нәтижелердің шынайы және дәл 
көрсетілуі, барлық көрсеткіштердің бір-бірімен тығыз байланы- 
сты болуы, есепті құруда әдістемелік және баскадай ережелердің 
сакталуы, корытынды есеп деректсрінің инвесторлар мен баска
дай пайдаланушыларға түсінікті болуы, қаржылық корытынды 
есеп беруге қойылатын негізгі талаптар болып табылады.

Қаржылық корытынды есеп мерзім сайын дайындалып тапсы- 
рылады және оны пайдаланушы қалың топтың ақпарат жөніндегі 
қажеттерін қанағаттандырып отырады. Кейбір пайдаланушылар 
өкілеттіктері болған жағдайда қаржылык корытынды есепте бар 
ақпаратка қосымша ақпарат талап ете алады. Пайдаланушылар- 
дың көпшілігі каржылық мәліметтердің негізгі қайнар көзі ретінде 
қаржылық корытынды есепке сенім артуға тиісті.

Ұйымдар жылдык каржылық корытынды есепті меншік иелері- 
не- қүрылтай құжаттарына сәйкес, мемлекеттік статистика орган- 
дарына - тіркелген жерінде, мемлекеттік бақылау және қадағалау 
органдарына - олардың қүзіретіне сәйкес тапсырады.

Занды тұлғаның қаржылық қорытынды есебі оларды пайда
ланушылар үшін жариялауға ашық болып табылады. Жылдық 
қаржылық корытынды есептің дұрыстығы заңды түлға немесе тәу- 
елсіз аудитор ұсынған тәуелсіз аудиторлық қорытындымен раста- 
лады.

9.2 Қаржылық есептілік элементтері

Кәсіпорынның қаржылык корытынды есебі операциялар мен 
басқа да оқиғалардың қаржы нәтижелерін олардың экономикалық 
сипаттамаларына сәйкес кең санаттарға біріктіре отырып көрсе- 
теді. Осы кең санаттар каржы есептілігінің элементтері деп ата- 
лады.
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Қаржылық есептілік элементтерін екі топқа бөліп қарасгыру 
қажет. Олардың біріншісі қаржылык жағдайды, ал екіншісі - 
қаржы - шаруашылық қызметінің нәтижелерін бағалауға арналған 
элементтер.

Қаржылық қорытынды есеп элементтері:
1) Қаржылық жағдайды бағалау бойынша — активтер, капитал, 

міндеттемелер
2) Қаржы - шаруашылық қызметінің нәтижелерін бағалау бой

ынша - кіріс, шығыс (9.2-сурег)

9.2-сурет. Қаржылық есептілік элементтерінің жіктелуімен танылуы

Қаржылық есептілік элементтерін есепке алу әдістері және тану 
тәртібі халықаралық стандаргтарға және Қазақстан Республикасы- 
ның бухгалтсрлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасы- 
ның талаптарына сәйкес белгіленеді.

9.3 Қаржылык есептіліктің құрамы және ұсыну мерзімі

Қаржылык есептер қаржылық қорытынды есеп берудің 
құрамдас бөліктері болып табылады.
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Қаржы есептілігі ұйым кызметінің қаржы жағдайы мен қаржы 
нәтижелерінің құрылымдалған ұсынуы болып табылады. Оның 
мақсаты - мүдделі тұлғаларды дара кәсіпкерлер мен ұйымдар- 
дың қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері және қаржылық 
жағдайындағы өзгерістер туралы толық және дұрыс ақпаратпен 
қамтамасыз ету болып табылады. Қаржы есептілігі сондай-ақ 
ұйым басшылығына сеніп тапсырылған ресурстарды басқару 
нәтижелерін де көрсетеді.

Мемлскеттік мекемелердің қаржылық есептілігін қоспағанда, 
қаржылық есептілік мыналарды қамтиды:

1) бухгалтерлік баланс;
2) пайда мен зияндар туралы есеп;
3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
4) капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
5) түсіндірме жазба.
Жылдық қаржылық есегітілік есепті кезеңнен кейінгі жылдың 

30 сәуіріне дейін тапсырылуы тиісті.

Білімін тексеруге арналган сурақтар

1) Қаржылық есептіліктің маңызы мен мәні неде?
2) Қаржылық есептілікке қандай талаптар қойылады?
3) Қаржылық есептіліктің элементтеріне жататындар?
4) Қаржылық есептіліктің құрамын корсетіңіз.
5) Қаржылық есептілікті үсыну мерзімі.
6) Бухгалтерлік баланста кем дегенде қандай баптар қамтылуы тиіс?
7) Пайда мен зала туралы есептің сипаттамасы.
8) Ақіпа қаражаттарының қозғалысы туралы есептің сипаттамасы.
9) Ақіпа каражатгарының қозғалысы туралы есепті толтыруда қан- 

дай әдістер қолданылады?
10) Түсіндірме жазбалардың сипаттамасы.

Тест сурақтары

1. Қаржьиық жагдай, уйымныц қаржылық жагдайындагы өзгеріс- 
тер мен қызметтіц натижелері туралы акрараттар - бул:

A) Салыктық декларация;
B) Есеп саясаты;
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C) Жинактамалық іиоттар бойынша айналым тізімдемесі;
D) Қаржылық есептілік;
E) Статистикалык есептілік.

2. Үйымның есептілігі жіктелінетін белгілер:
A) Операция мазмұнының колемі бойынша;
B) Тағайындалуы бойынша;
C) Құрылу нысаны бойынша;
D) Ақпаратты сақтау дәрежесі;
E) Деректемелердің мазмұны.

3. «Бухгалтерлік есеп жзне қаржылық есептілік» туралы ҚР 
Заңына сэйкес крржылық есептілік усынылады:

A) Тіркелген жері бойынша ҚР мемлекеттік статистика органдарына;
B) Кредиторлар мен дебиторларға;
C) Екінші деңгейлі банктерге;
D) Аудиторлық фирмаларға;
E) Дебиторларға.

4. Жылдық қаржылық есептілік үшін есептік кезең:
A) Тоқсан;
B) Тоқсан және жыл;
C) Ай және тоқсан;
D) Жаңадан қүрылған ұйым үшін - оның мсмлекеттік тіркеуден өткен 

кезінен бастап 31 жслтоксанға дейін;
E) Ай, тоқсан және жыл.

5. Белгілі бір мерзімге компанияның қаржылық жагдайын бейне- 
лейтін қаржылық есептіліктің нысаны:

A) Бухгалтсрлік баланс;
B) Пайда мен зияндар туралы есеп;
C) Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
D) Капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
E) Ұйымның қаржылық нәтижесі туралы есеп.

6. Қаржылық есептіліктің нысандары жататындар:
A) Компания қызметінің нәтижелері туралы есеп;
B) Капиталдағы өзгерістер туралы есеп және Түсіндірме жазба;
C) Үйымның қаржылық нәтижесі туралы есеп;
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D) . Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп және еңбек бойынша 
есеп, негізгі қүралдардың қозғалысы туралы есеп;

E) . Негізгі қүралдардың қозғалысы туралы есеп жәнс еңбек бойынпіа 
есеп.

7. Қаржылың есептіпіктің элементтері:
A) Өзіндік құн және түсім;
B) Өзіпдік құн және шығыстар;
C) Кірістер мен іпығыстар;
D) Кірістер мсн түсім;
E) Алдағы кезеңдердің активтері мен шығыстары.

8. Әлемдік тажірибеде қолданылатын бухгалтерлік баланстың 
нысандары:

A) Тік;
B) Жанама;
C) Жылдық;
D) Көлденеңінен;
E) Сызыктық.

9. Бухгалтерлік баланста көрсетілетін қаржылық есептіліктің 
негізгі элементтерінің бірі:

A) Кірістер;
B) Шығыстар;
C) Задал;
D) Міндеттеме;
E) ГІайда.

10. Үйымныц қызмет түрлері, олар бойыиша аңша қаражатының 
крзгалысы туралы есепте ақша агымы көрсетіледі:

X) Операциялық;
B) Ағымдағы;
C) Инновациялық;
D) Құпдық;
E) Ақшалай.

11. Операциялық қызмет:
A) Акша ағымын дисконту;
B) Негізгі құралдарды қолдану және сатып өткізу;
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C) Бағалы қағаздарды сатып өткізу;
D) Материалдық емес активтерді сатып өткізу;
E) Тауарды сату және қызметті корсетуден түскен түсім.

12. Қармсылык, есептіліктің нысанына жатпаіітындар:
A) Бухгалтерий баланс;
B) Пайда мен зияндар туралы есеп;
C) Ақша каражатының қозғалысы туралы есеп;
D) Капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
E) Ұйымның қаржылық жағдайы туралы есеп.

13. Инвестициялық қызмет:
A) Үзақ мерзімді активтердің істен шығуы;
B) Кіріс алып келетін, ұйым қызметінің негізгі түрі;
C) Акция эмиссиясынан түскен түсім;
D) Тауар мен кызметке жабдыктаушыларга төлем;
E) Тауарды сату және қызметгі көрсетуден түскен түсім.

14. Қаржылык, қызмет:
A) Үзақ мсрзімді активтерді алу және істен шығару;
B) Кіріс алып келетін, үйым кызметінің негізгі түрі;
C) Акцияны алу үшін төлемдер;
D) Тауар мен қызметке жабдықтаупіыларға төлем;
E) Банк карыздарын алу.

15. Үйымның крржылык, есептілігіне бапты қосу үдерісі:
A) Зияндар;
B) Пайда;
C) Шығыстар;
D) Кірістер;
E) Тану.

16. Ақша қаражатының қозгалысы туралы есепті қүру әдістері:
A) Толассыз;
B) Тікелей;
C) Есептік;
D) Түрлендірмелі;
E) Бағалаушы.
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17. Үйымның қаржылың есептілігінің мақсаты:
A) Қаржылық жағдай, ақша ағымы, меншікті капитал мен активтер 

мөлшерінің өзгерісі туралы ақпараггар ұсыну;
B) Компания ресурстарын басқару нәтижелері туралы ақпараттарды 

ашу;
C) Компанияның қаржылык жағдайы туралы акпаратты ұсыну;
D) Экономикалық ресурстардың жағдайы туралы ақпаратты бейне- 

леу;
E) Компаниянын ақша қаражатының қозғалысы туралы мәліметтерді 

ашу.

18. Ақша қозгалысы туралы есепте қарастырылатын қызмет 
түрі:

A) Негізгі;
B) Негізгі емес;
C) Үйымдастырылған;
D) Инвестициялық;
E) Реттеуші.

19. Қарзкылық есептілік элементтерін багалау:
A) Орташа құн;
B) Дисконпалған құн;
C) Салыстырмалы қүны;
D) Бағалаушы қүн;
E) Амортизацияланатын күн.

20. Қарзкылың қызметтен ақша қаралсаттарыныц түсуі:
A) Тауарлар мен кызметтерді өткізу;
B) Алынған аванстар;
C) Негізгі қүралдарды сатып өткізу;
D) Баска ұйымдарға үсынған карыздарды жабу;
E) Қаржыландыратын жал бойынша сыйакылар алу.

21. Операциялық қызметтен ақша қаразісаттарының түсуі:
A) Тауарларды сатып өткізу;
B) ІІегізгі қүралдар мен материалдык емес активтерді сатып өткізу;
C) Акция және баска да бағалы қағаздардың эмиссиясы;
D) Басқа ұйымдарға үсынылған карыздарды жабу;
E) Қаржыландырылатын жал бойынша сыйакылар алу.
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22. Инвестициялық қызметтен аңша қаражатпіарының түсуіне 
жатады:

Л) Материалдық емес активтерді сатып өткізу;
B) Алынған аванстар;
C) Қызметтер ұсыну;
D) Акция және басқа бағалы қағаздардың эмиссиясы;
E) Қаржыландырылатын жал бойыиша сыйақылар алу.

23. Қармсылық есептілікті дайындау және усынуга жауаптылар:
A) Материалдык топ бухгалтері;
B) Басшы, бас бухгалтер;
C) Барлық бухгалтерия;
D) Компанияның акционері;
E) Есептілік дайындаған тұлға;
F) Дебиторлар мен крсдиторлар.

*
24. Заңга сәйкес каржылык, есептіліке қол крятындар:
A) Материалдық топ бухгалтері;
B) Құрылтайшылар;
C) Текееру комиссиясы;
D) Дара кәсіпкер;
E) Компанияның акционері.

25. Міндетті қаржылық есептілікті үсынудың жиілігі:
A) Жыл сайын;
B) Тоқсан сайын;
C) Ай сайын;
D) Екі жылда бір рет;
E) Салық органдарының талабы бойынша.

26. Қызмет нэтимселерінің олшемімен тікелей байланысты 
қаржылық есептілік элементтері:

A) Міндеттеме;
B) Қысқа мерзімді активтер;
C) Кірістер;
D) Капитал;
E) Резервтер.
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27. Материалдык, емес активтер есепке алынатын баланс бөлімі:
A) Қысқа мерзімді активтер;
B) Ұзақ мерзімді активтер;
C) Қысқа мсрзімді міндеттемелер;
D) Ұзак мерзімді міндеттемелер;
E) Капитал.

28. Пайда мен залал туралы есептілік мэліметтері:
A) Қаржыландырудан түскен кірістер;
B) Инвестициялык кызметтен акша каражатының қозғалысы;
C) Шығарылған капитал;
D) ¥зак мерзімді міндеттемелер ;
E) Инвсстициялық жылжымайтын мүлік.

29. Ақша қозгалысы туралы есептіліктегі мәліметтері:
A) Кезеңдегі жиынтық пайда;
B) Сатылған өнімдердің өзіндік құны;
C) Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты мен олардың балама- 

лары;
D) Капитал мен резервтер;
E) Шетелдік операпияларға таза инвестицияларды хеджирлеу.

30. Компанияның бухгалтерлік балансында активтерді many:
A) Егер компанияға болашақ экономикалық пайда келуінің мүмкін- 

дігі бар болса;
B) Ресурстарды және олардың қүрылу көздерін тану белгілеріне сай 

болса;
C) Бекітілген стандарттарға сәйкес қүндық бағасы бар;
D) Компаниядан болаіпак экономикалық пайданың кету мүмкіндігі 

бар болса;
E) Егер пайданың төмендеуіне алып келетін ресурстардың шығып 

кету мүмкіндігі бар болса.

31. Компанияның бухгалтерлік балансында міндеттемелерді тану:
A) Егер де компапияға болашақ экономикалық пайданың келу мүм- 

кіндігі бар болса;
B) Егер де ресурстар және олардыц қалыптастырылу көздерін тану 

белгілеріне сай болса;
C) Егер де оларды жабу нәтижесінде ресурстардың кетуінің туындау 

ықтималдылығы бар болса;
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D) Оларды аз молшердегі өзіндік құн және сатып өткізудің таза құ- 
нымен корсету мүмкіндігі бар болса;

E) Бекітілген стандарттарға сәйкес құидық бағасы бар болса.

32. КР аумагындагы бухгалтерлік есептің уиымдастырушылық- 
әдіснамалық негіздері:

A) «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР Заңы;
B) ҚР Салық Кодексі;
C) ҚР Азаматтық Кодексі;
D) «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңы;
E) ҚР Констигуциясы.

33. Жылдық қарлсылық қорытынды есеп берудің тапсыру мерзімі:
A) Бірінпіі тоқсанның ішінде;
B) Жыл аяқталғаннан кейін 90 күпнің ііиінде;
C) Келесі айдың басында;
D) Екініііі тоқсанның басында;
E) Бірінші тоқсанның үшінші айында.

34. Қаржылыц қызмет:
A) Үзақ мерзімді активтерді сатып алу мен іске асыру;
B) ¥йым капиталынын және қарыз каражатының мөлшерімен құра- 

мына бағалы кағаздар аркылы өзгерістсрге алып келетін қызмет;
C) Үйымның негізгі қызметтен кірістелетін қызмет;
D) Ақша қаражаттарының баламаларына жатпайтын инвестициялар- 

ды сатып алу және іске асыру туралы кызмет;
E) Ецбек ақы толеу нәтижесіндегі ақіпаның шығысы.

35. Операциялық қызметтен ақіиа кАражаттарының келіп түсуі:
A) Негізгі құралдарды сатып өткізу;
B) Акция және баска бағалы қағаздардың э.миссиясы;
C) Басқа үйымдарға ұсынған карыздарды жабу;
D) Қаржыландыратын жал бойынша сыйақылар алу;
E) Көрсетілгеп қызметтерден.
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10-тарау

БУХГАЛТЕРЛЕРДІҢ КӘСІБИ ЭТИКАСЫ

10.1 Бухгсиітердің ңұқықтары мен этикасы.
10.2 Бухгалтерия үйымның құрылымдық болімшесі ретінде.
10.3 Бухгалтерияның бөліміиелері: қаржылық есеп, басқару есебі, 

салық есебі.

10Л Бухгалтердін қүкыктары мен этикасы

Этика дегеніміз - адамгершілік, өнегелілік, ар-ұят (ождан) ту
ралы ілім болып табылады. Әрбір жеке адам мойындайтын эти- 
калық құндылыкты адамгершілік деп түсіну болады. Этиканың 
жалпы теориясы кез-келген кәсіптегі адамдар үшін этикалык нор- 
малардың кайнар көзі болып табылады. Этикалық кодекс белгілі 
бір кәсіптің ерскшеліктеріне сай мінез-құлықтар критерийлерін 
дәл анықтап, тиісті ұсыныстар береді.

Бухгалтердің кәсіби этикасы іскерлік этикамен бара-бар, яғни 
ол партнерлардың қары.м-қатынастарының дамуына мүмкіндік 
туғызатын ережелер мен нормаларға негізделеді. Бұл ережелер 
мсн нормалардың мәні - өзара сенімділікті нығайту, өзінің ни- 
еттері мен іс- әрекеггері жөнінде партнсрларын гұрақты түр- 
де хабардар етіп отыру, партнерларын алдауды және оларды 
бағыттан адастыруды (шатастыруды) болдырмау. Бухгалтер 
кәсібінің айырықша ерекшелігі өзінің қоғам алдындағы, тіке- 
лей басіпылары мен әріптестерінің алдындағы жауапкершілігін 
жете түсінуі болып табылады. Ал, бухгалтер кәсібінің басты міи- 
деті - ақпараттарды пайдаланушылардың талаптарын барынша 
қанағаттандыру үшін өте жоғарғы кәсіби біліктілікпен жүмыс 
істеу.

Бухгалтер этикасының негізін құраушы қағидалары:
1. Адалдық
2. Кәсіби біліктілік
3. Ақпараттардың қүпиялылыгын сақтау
4. Кәсіби мінез-қүлық
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Нарықтық қатынастары дамыған елдерде құрылған бухгалтер- 
лік есепті реттеуші ұйымдардың көпшілігі, агап айтсақ: Ант бе
руш! қоғамдық бухгалтерлердің америкалық институты (АІСРА), 
АҚШ-тың каржы бухгалтерлері институты (IFA), Австралияның 
ант беруші бухгалтерлер институты (ІСАА), Шотландияның ант 
беруші бухгалтерлер институты (1CAS) және т.б. қазіргі кезде 
өздерінің кәсіби этикаларының кодексін жасады. Бухгалтерлік 
есептің халықаралық тәжірибесі мен есептің отандық дәстүрлері 
және елімізде қалыптасқан экономикалық жағдайлар Қазақстан 
бухгалтерлерінің кәсіби этикалық кодексіиің қабылдануын талап 
ететіндігін дәлелдейді.

10.2 Бухгалтерия ұйымныц қүрылымдық бөлімшесі ретінде

Казахстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және 
қаржылық есеп беру туралы» Заңына сәйкес ұйымныц талаптары- 
на сай бухгалтерлік ссспті ұйымдасгыруды кәсіпорын басшылығы 
немесе кәсіпкср камтамасыз етеді. Кәсіпорын басшылығы немесе 
кәсіпкер есеп жұмысының көлеміне карай:

1) Бас бухгалтер баскаратын кұрылымдық бөлімше ретінде 
бухгалтерлік қызмет құрады;

2) Штатқа бас бухгалтер лауазымын енгізеді;
3) Бухгалтерлік есепке алу ісін жұргізуді шарттық негізде ма- 

мандандырылған бухгалтсрлік ұйымға немесе маман бухгалтерге 
береді;

4) Бухгалтерлік есепке алуды тікелей өзі жүргізе алады.

10.3 Бухгалтсриянын бөлімшелері: каржылык есеп, 
басқару есебі, салық есебі

Бухгалтсриянын бөлімшелері мынандай болып бөлінеді: 
каржылык есеп, басқару есебі мен салык есебі.

Қаржылық есеп (financial accounting) сыртқы және ішкі пайда- 
ланушыларға қажст ақгіараттарды бухгалтерлік сссптілікті құрас- 
тырады, сонымен катар оларды пайдаланып отырады. Қаржылық 
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есептілік үлгілері белгіленген нормалар мен талаптарға сәйкес бо- 
лады. Есептілік белгіленген мерзімде ұсынылады.

Басқару есебі - бұл басқару шешімдерін қабылдау үшін ақиқат 
(релевнттық) акпараттарды беру. Немесе басқа сөзбен айтқанда: 
«Басқарушы есептік жүйе, ол басшылықтың алға қойған мақсатта- 
рына кол жеткізу үшін қажет мәліметтерді ұсыну және жинақтау 
жүйесі болып табылады». Сондай-ақ, басқа да, ғылыми сипатта 
емес бірқатар сөзбе-сөз үзінділерді келтірейік: «Басқарушы есеп 
-ұйымдардың қызметтерін өзіндік басқару, бақылау және жоспар- 
лау үшін қолданылатын, тек бір тұтас ұйымның аясында, оның 
баскарушылық аппаратын, акпаратпен қамтамасыз ететін бухгал- 
терлік есептің ішкі жүйесі».

10.1-кесте. Баскару және қаржылық есептерінін езара банлаііысының 
әдіетемелік негізі

Өзара әрекеттесу критерия- 
лары

Басқарушы (ондірістік) есеп Қаржы есебі

1 2 3
Акпараттар

Алгашқы ақпаратты жүргізу

Есепті жүргізу кағидалары

Есептің объектілер

5. Есептің әдістсрі

Жедел ақпаратгың қолдануы
Шешім қабылдау үшін Қаржылык 

қүжаттарын 
жасау үшін

Алғашқы ақпараттыц бірак дүркін жүргізілуі

Мақсаттар мен міндеттсрді тацдауда олар 
біртұтас жалііы қабылданған бабы бойынша 
жүргізіледі

Біртұтас объектілер (объектілерінің бір 
тектестігі)

Қолданатын әдістерінің ортактығы; кұжаттау, 
түгслдеу багалау және калькуляциялар, топтас- 
тыру, есеп беру (ішкі жәнс сырткы), шоттар

Басқару есебі - шаруашылык қызметтерінің нәтижелері бойын- 
ша басқарылатын әрбір объектілердің есептік жүйесі, жоспарлауы, 
бақылауы мен шығындары туралы мәліметтерді талдауы болып 
көрінуі, осының негізінде ұзақ және кысқа мсрзімді перспективада 
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кәсіпорынііың қаржылык қызметінін. нәтижесін оптималдандыру 
мақсатында әр түрлі басқарушылық шешімдері жедел қабылдау.

Қаржы мен басқару есептері бухгалтерлік есептің өзара тәуелді 
және өзара уәделескен біртұтас компонеиттерін білдіреді. Есептің 
екі түрін біріктіретін маңызды ерекшілігі болып, олардың ақпараг- 
тарды негізінген шешім қабылдау үшін пайдаланады.

Есеп түрінің әр қайсысында өзіндік ерекшеліктердің болуына 
қарамастан, оның қүру қағидаларында, қолданылатын әдістерінде 
оргақ сипаты болады, ең бастысы басқарушы және қаржы есебінде 
ағымдағы өндірісті бақару процесінде біртұгас объектәілер ретін- 
де еңбек кұралы және еңбектің өзі, яғни материалдық және еңбек 
ресурстарды алға шығады.

10.2-кесте. Қаржы мен баскарушы есепгің арасындағы айырмашылықтары

Қаржы есебі (ҚЕ) Баскару сссбі (БЕ)

1 2
1. Акпараттың негізгі тұтынушылары

Акция иелері және кредиторлар (накгы 
және потснциялды), жабдыктаушылар, 
сатып алупіылар. салык службалары 
мен бюджеттен тыс корлардың кілт- 
тері, шаруашылық субъект қызмет 
етушілер, мемлекет.

Шаруашылық субъектісінің менеджер- 
лер!, кызметкер, бухгалтерлер, яғни 
бөлімшелерді коса алганда шаруашылық 
субъектісінің баскарушылық персоналы.

2. Ақпараттың арналымы (не үшін пайдалатындыгы туралы)
Бухгалтерлк ақпаратты сыртқы 
пайдаланатындар үшін (баланс, 
қаржылық-шаруашылық қызметінің 
нәтижелері туралы сссп бсру, ақшалай 
қаражаттардың козғалысы туралы есеп 
бсру).

Кезеңдік жоспарлау мсн бақылау мақ- 
саттары үшін, сондай-ақ стандаргты 
емес жағдайларда шешім кабылдау үіпін 
және ұйымдастыру саясатын таңдау үпіін 
де кажет. Субъектінің басқарушылық 
күрамы үшін оның кызметіне кытасты 
кез кслгсн акпарат өте маңызды, тіптен 
ол есептің объектісі мен немесе жок па, 
сандық бағалауға жата ма немесс жок 
па деі^ен мәселелерлен тәуелсіз түрде 
болуымен манызлы. Ішкі бакаруды ұй- 
ымластыру үшін, субъект алған табыс- 
тар мсн өндірістік шығындар туралы 
ақпараттарды өңдеу мен өз уақытында 
жинауды, тиімді камтамасыз етуді дсрбсс 
шешуі керек.
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3. Ақпараггарды жинау максаты
Күрделі қаржы туралы (акцияны үстау- 
шылар) мәлімет; алған міндеттеме- 
лерді төлеу қабілеттілігі (кредиторлар, 
ссудалық капитал иелері); деклара- 
цияланған габыс, күрделі каржынын 
жұмсалу көлемі туралы. мүліктерге 
есепгелген салықтар, (мемлекеттік 
кіріс министрлігі, салык инспекциясы) 
жалақы телеу қабілеттілігі туралы 
мәлімет (жалдамалы жұмысшылар) 
және т.б.

Шаруашылык субъектінін (басшының) 
каржылык жағдайы туралы мәлімет, 
жоспарлау үшін сметалар, агымдағы 
жедел есеп берулер, қыска мерзімдік 
шешімдерді қабылдау үшін болатын 
шыгындар туралы есеп беру, сату бағала- 
ры, өндіріс шығындары, сұраныс, бәсеке- 
лестік қабілеттілігі, тауардың рентабель- 
ділігі мен басқа шешім кабылдау үшін 
(барлық аталған акпараттар менеджерлер 
үшін қажет) мәліметтер.

4. Регламенттеу деңгейі
Қаржылық есеп жүргізу нормативі 
қүжаттар мен заңға сәйксс регламент- 
теледі, бухгалтерлік есеп жүйесіне 
барлық жазулар шоттардың классифи- 
кацияласына сай келуі керек. Міндетті 
мәліметтерді бүрмалағандар мен есеп 
беру мерзімін сактамағандар жауапкер- 
шілікке тартылады.

Өндірістік есепті жүргізу шаруашылык 
субъектінің әр кайсысы үшін міндетті 
болып табылады. Өйткені калькуляция- 
лаусыз, каржылык есеп беруді жасауга 
болмайды, барлық қалған жағдайларда 
бакарушы есеп әкімшіліктің еркіне және 
олардын шешіміне тәуелді болып келеді. 
Ал калькуляциялау әдістемесі алдын ала 
шаруашылықтың әр қайсысының есептік 
саясатында регламенттеледі. Қазақстанда 
орындалатын өндірістік ессптік едәуір 
бөлігі - бұл каржылык есеп жүйесінің 
жанама өнім. Занмен қарастырылған 
басқарушы есепке накты талаптар батыс- 
та да, Қазақстанда да жок.

5. Акпараттың арпалымы (не үшін пайдаланатындығы туралы)
Жалпы қабылданып стандартталган 
ссеп қагидаларына: сссптеу, үздіксізлі- 
гі, түсініктілігі, мәнділігі, маңыз- 
дылығы, дәлділігі, шыншылдығы, 
аякталуы, сактығы, салыстырмалығы, 
жүйелігі т.б. жатады.

Баскарушы есеп еептік нормативгері мен 
зандалық талаптарына сай келе бермейді, 
сондықтан біршама гәуелсіз түрғыда 
үйымдастырылады. Баскарушы есептің 
қағидасы шешімді кабылдауда пайдалы 
акпараттар беретіп ережслер мен тәсіл- 
дерді тацдауға айқындалады. Басқаша 
айтқанда.

Ссыық есебі - салык заңна.масында көзделген тәртіпке сәйкес 
топтастырылған бастапқы құжаттардың негізінде салықтар бой
ынша салық базасын айқындау үшін ақпарат жинау, тіркеу және 
қорытындылау жүйесі. Салық есебі салық төлеуші есепті (са
лык) кезең бойына жүзеге асырған шаруашылык операцияларға 
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салык салу үшін, сондай-ақ салықтардың дұрыс есептеліп, бюд- 
жетке төленуін бақылау үшін ішкі және сыртқы пайдаланушылар- 
ды ақпаратпен камтамасыз ету мақсатымен есептеу тәртібі туралы 
толық та рас ақпаратты қалыптастырады. Салық есебінің міндет- 
тері мен атқарымын орындау үтін салық заңмасында арнаулы 
тәсілдер мен әдістер айқындалған, олардың жиынтығы Салык 
есебінің өзара байланысты әдіснамасын құрайды.

Салық қүжаттамасына: есеп беруге-есептесуге арналған са
лык құжаттамасы, ілеспе салық құжаттамасы, салык есебінің, 
хабарламасының талдамалы тізілімдері жатады. Салық қүжат- 
тамасының ерекшелігі - бастапқы салық құжаттамасы болмаған 
жағдайда Салық есебін жүргізу үшін шаруаіпылык операциялар- 
дың жасалуы тіркелетін бастапқы бухгалтсрлік есеп құжаттары 
негіз болады

Білімін тексеруге арналган сурақтар

1) Бухгалтердің кәсіби этикасы дсгсніміз не?
2) Бухгалтер этикасының негізін қүраушы қағидаларын атаңыз.
3) Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жүйесіінің негізгі элементтері 

атаңыз.
4) Бухгалтерия аппаратының құрылымын ұйымдастырудың кандай 

типтерін білесіз?
5) Бас бухгалтердін қандай кұқықтары бар?
6) Бас бухгалтердің міндеттерін атаңыз.
7) Қаржылық есеп пен Басқару есебінің айырмашылығы көрсетіңіз.

Тест сүрақтары

1. ҚР бухгалтерлердің этикасы кодексінің шыгарылган жылы:
A) 2007 ж.;
B) 2004 ж.;
C) 2010 ж.;
0)2015 ж.;
Е)2000 ж.

2. КР бухгалтерлердің этикасы кодексіндегі бөлічдердіц саны:
А) 5;
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B) 6;
C) 2;
D) l;
E) 3.

3. Тұжыры.чда.чалық негізді белгілі бір жагдайларда крлдануды 
кврсететін бухгалтерлердің зтикасы кодексініц болімі:

A) А бөлімі;
B) Г бөлімі;
C) А бөлімі; Б бөлімі;
D) А бөлімі; В бөлімі;
E) Б бөлімі; В бөлімі.

4. Кэсіби бухгалтерлер үшін кәсіби эдептіц іргелі қагидаларын 
жяне қагидаларды крлданудың тулсырымдамалық негізін бекітетін 
бухгалтерлер зтикасы кодексінің бөлімі:

A) Г бөлімі;
B) Б бөлімі;
C) Б бөлімі; В бөлімі;
D) А бөлімі;
E) Б бөлімі; А бөлімі.

5. КР бухгалтерлердің зтикасы кодексіндегі А белічінде барлыгы 
крнша бвлім бар?

A) 3;
B) 5;
C) 6;
D) 8;
E) 2.

6. ҚР бухгалтерлердің зтикасы кодексіндегі Б бөлімінде барлыгы 
қанша белім бар?

A) 10;
B) 4;
C) 5;
D) 6;
E) 8.

7. ҚР бухгалтерлердің этикасы кодексіндегі В бөлімінде қанша 
беліч бар?

А) 5;
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B) 7;
C) 4;
D) 6;
E) 8.

8. Кэсіби бухгалтерлер міндетті түрде еақтауы тиісті мінез- 
цулықтың іргелі қагидаларын кврсетіңіз:

A) Адалдық;
B) Жүйслілік;
C) Тұрақтылық;
D) Мақсаттылық;
E) Жауапкершілік.

9. «Кэсіби бухгалтер кясіптік немесе бизнестік талқылаулар- 
ды өзгерту мақсатында озгелер жагынан қысымның көрсетілмеуін, 
біржақтылықты, мудделердің шиеленісуін болдырмауы қажет» - 
анықта.часына сэйкес келетін кэсіби бухгалтер мінез-қулқының ір- 
гелі қагидасы:

A) Заңдылық;
B) Жүйелілік;
C) Шынайылылық;
D) Құпияны сақтай білу;
E) Адалдык.

10. «Кгсіби бухгалтер тиісті заңдар мен нормативтік актілерді 
сақтап, сондай-ақ осы маңызды мамандыңты дурыс атқаруы қа- 
жет» - аііықта.часына сэйкес келетін кәсіби бухгалтер мінез-қулқы- 
ның іргелі қагидасы:

A) Түрақтылық;
B) Кәсіби біліктілік;
C) Адалдық;
D) Зандылық;
E) Кәсіби мінсз-қүлық.

11. «Кәсіби бухгалтер кез-келген кәсіптік жэне бизнестік қаты- 
настарда аділ болуы қажет» — анықтамасына сяйкес келетін кзсіби 
бухгалтер мінез-қулқыныц іргелі кргидасы:

A) Кәсіби мінез-қүлық;
B) Жүйелілік;
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C) Заңдылық;
D) Құпияны сақтай білу;
E) Адалдық.

12. «Кәсіби бухгалтер кәсіптік немесе іскерлік кррым-кртынас 
нэтижесінде алынган ақпараттың ..... , егер озінде бул ақпаратты
аіиудың кэсіби немесе зацды қуқы болмаса тиісті өкілетсіз оны ушін- 
ші тарапқа жария етпеуге тиіс....» - анықтамасына сәйкес келетін 
кэсіби бухгалтер мінез-қулқының іргелі қагидасы:

A) Шынайылық;
B) Зандылық;
C) Құпияны сақтай білу;
D) Тұрақтылык;
E) Кәсіби біліктілік.

13 «Кэсіби бухгалтер агымдагы жумыстар, тәжірибе, заңнамалар 
мен жумыс эдістерін негізбей отырып, өзінің клиент/ мен жумыс бе- 
рушіге бізікті кэсіби қызмет көрсетуі уіиін озінің кэсіби білімі мен 
біліктілігін жогары дарежеде устай білуі қажет. Кәсіби бухгалтер 
кэсіби қызметтер усыну кезінде, бекітілген техникалық жгне кэсіби 
стандарттарга сэйкес эрекет етуге тиіс» - анықтамасына сэйкес 
келетін кәсіби бухгалтер мінез-қулқыныц іргелі қагидасы:

A) Зандылық;
B) Жүйелілік;
C) Кәсіби мінез-құлық;
D) Құпияны сактай білу;
E) Кәсіби біліктілік жәнс кажетті мұқияттылык.

14. Шиеленісті формалды немесе формалды емес жоюда удерісті 
бастамашылыққа алу кезіндегі кэсіби бухгалтер - бул:

A) Этика сұрақтары;
B) Ұйымның жарғысы;
C) Иормативтік құжаттар;
D) Бастапкы құжаттар;
E) Қаржылық есептілік.

15. Бухгалтердіц кәсіби біліктілігінің сатылары болінеді:
A) 3;
B) 4;
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C) 6;
D) 7;
E) 2.

16. «Кэсіби бухгалтер кэсіби қызметтер усыну кезінде, бекітілген 
техникалық және кэсіби стандарттарга сэйкес грекет етуге тиіс» 
- анықта-часына сэйкес кэсіби бухгалтер мінез-құлқының іргелі қаги- 
дасы:

Л) Кәсіби біліктілік және қажетті мұқияттылық;
B) Шынайылық;
C) Заңдылық;
D) Тұрақтылық;
E) Жүйслілік.

17 Кэсіби бухгалтердің міндеті, өзі усына алатын қызметті, білік- 
тілікті немесе коп жылгы еңбегі барысында жинақталган тгжіри- 
бесін міндетсінуі тиісті емес — бул:

A) Құпияны сақтай білу;
B) Заңдылық;
C) Кәсіби мінез-құлық;
D) Жүйелілік;
E) Тұрақтылық.

18. Басқа тулгалардыц жумысымен негізсіз салыстырганда неме
се беделін түсіретін сілтемелер жасаудан тартыну кезіндегі бухгал- 
тердіц міндеттері - бүл:

A) Құпияны сақтай білу;
B) Адалдық;
C) Тұрактылық;
D) Зандылык;
E) Кәсіби мінез-қүлық.

19. Бухгалтерии міндеті, кгсіптік жэне іскерлік қатынас нәти- 
жесінде алынган купия ақпаратты фирма немесе жалдаушы үйым- 
нан тыс жерде, тиісті өкілетсіз немесе зацдық жэне кгсіптік қүқық 
немесе мәліметті ашу бойынша міндеттеме болмаса ақпаратты 
ашудан бас тарту - бүл:

A) Зандылық;
B) Тұрақтылық;
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C) Адалдық;
D) Жүйелілік;
E) Құнияны сақтау;

20. «Жария түрде әрекет ететін кәсіби бухгалтерлер» деп атала- 
тын бухгалтерлер этикасы кодексінің бөлімі

A) А бөлімі;
B) В бөлімі;
C) Г бөлімі;
D) Б бөлімі;
E) А болімі; Б бөлімі.

21. Қауіптіжою немесе азайтуы мүмкін абайлаушылык, шаралары 
категорияларының саны:

A) 1;
B) 3;
C) 5;
D) 9;
E) 2.

22. Бухгалтерлер этикасы кодексіндегі 210 болімнің атауы:
A) Кәсіптік тағайындау;
B) Мүдделердің шиеленісі;
C) Шынайылылық;
D) Екінші пікір;
E) Әлеуетті шиеленістер.

23. Бухгалтерлер этикасы кодексіндегі 330 бәлімнің атауы:
A) Ынталандырулар;
B) Тәжірибе жеткіліктілігі;
C) Мүдделердің шиеленісі;
D) Шынайылылық;
E) Екінші пікір.

24. Бухгалтерлер эдебі кодексіндегі 270 бөлімнің атауы:
A) Әлеуетті шиеленістер;
B) Кәсіби мінез-күлық;
C) Кәсіби тағайындау;
D) Екінші пікір;
E) Клиенттің активін сақтау.
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ТАРАУЛАРДА БЕРІЛГЕН ТЕСТ СҰРАҚТАРЫНЫҢ ЖАУАБЫ

1-ТАРАУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
с В с В А В А А Е А
11 12 13 14 15 16 17 18
Е С А С Е В В А

2-ТАРАУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В С А D D Е С В С Е
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Е С А А С D А С В С
21 22 23 24 25
А С А С С

3-ТАРАУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
В С С А В В D А В В
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
в Е Е А В В В А В Е
21 22 23 24 25
С А Е А А

4-ТАРАУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С В А В С В С А Е D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
А С С А А с С В В С
21 22 23 24 25 26
А С А В В А
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5-ТАРАУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
с В в С Е А В А А А
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
А D A D D С С В В В
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D A в А В А С D С В
31 32 33 34 35
В В в в В

6-ТАРАУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в В ъ А С Е А Р А Е
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
в В в С D А А С D Е
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
В А А В D С В А А С

7-ТАРАУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А В С С С А В В Е А
11 12 13 14 15 16 17
D В в С А В В

8-ТАРАУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А В В С В В А В D D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
В В А С С А В С Е D
21 22 23 24 25 26 27 28
С С С Л С А С А



Бухгалтерлік есеп негіздері • 183

9-ТАРАУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D В А Р А В С D D А
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Е Е А Е Е В А D В Е
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
А А В D А С В А С А
31 32 33 34 35
с D в В Е

10-ТАРАУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С Е Т В С А D А С Е
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Е С Е А Е А С Е Е D
21 22 23 24
Е А В Е
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ГЛОССАРИЙ

Активтер - дара кәсіпкер немесе ұйым өткен оқиғалар нәтижесінде 
бақылап отырған, болашакта экономикалық пайда алу күтілетін ресурстар.

Актив - баланстың өндірістік процесінде шаруашылық ресурстары- 
ның атқаратын міндетгеріне карай бұлардың орналасуы меи пайдалануы 
бойынша топтастырылған бөлігі.

Бағалау - белгілі бір мерзімде ұйым мүлкін акшалай түрде көрсету 
әдісі.

Баланс - ұйымның ресурстары мсн олардың қүралу көздерінің 
жағдайын акшалай формада және белгілі бір уақыт сәтінде көрсетіп бе- 
руге мүмкіндік жасайтын бухгалтерлік есеп әдістемесі.

Бухгалтерия - бухгалтерлік есепті жүргізетін және үйымдастыратын 
есеп аппараты.

Бухгалтерлік есеп - экономикалық пайдапы бақылап және оны да- 
мытып отыруға ықпал жасау мақсатындағы фактілер мен қүбылыстарды 
тұтастай, үздіксіз және қүжаттар негізінде түбегейлі көрсетіп отыру.

Бухгалтерлік есеп нысаны - шаруашылық операцияларып белгілі 
бір ретпен корсету жәнс жазуларды тиісті әдістер бойынша топтастыру 
үпіін пайдаланылатын есеп тіркемелерінің жиынтығы.

Бухгалтерлік есеп теориясы - бүл бухгалтерлік есеп жүйесін ұй- 
ымдастырудың теориялық, әдістемелік және практикалық негіздері.

Бухгал іерлік қүжаттар - камтылған, орындалған шаруашылық опе- 
рапияларып жазу түріндс растайтын және бүларды іске асыруға қүкылы 
әдіс.

Бухгалтерлік шоттар - үйымның акіивтері мен олардың құралу 
көздерінің күрамыпда орын алған шаруашылык операцияларды эконо- 
микалык мазмұны жағынан жүйслеп топтастырып есепке алу және қа- 
дағалау әдісі.

Бухгалтерлік есеп шоттар жоспары - бухгалтерлік есепте пайдала- 
нылатыи шоттардың жүйелепген тізбесі.

Есептік кезец - ұйым қаржы-шаруашылық қызметін бейнелейтін 
қаржылық корытынды есепті кұруға алып барушы жүйелі кезендер се- 
риясы.
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Есеп саясаты - бұл бухгалтерлік және салық есебін жүргізу әді- 
стерінің, принциптерінің, ережелер мен процедураларының жиынтығы 
және солардың негізінде қаржылық есеп беру.

Екі жакты жазу - орындалған операциялар мен болған окиғалардың 
бір мезгілде бірдей сомада бір іпоттын дебетінде, екіншісің кредитіндс 
жазу.

Есеп тіркелімдері - есепке алуға қабылданған бастапкы қүжаттардағы 
ақпаратты қорытуға, жүйелеуге және жинақтауға арналған нысандар.

Капитал - дара кәсіпкердің немесе ұйымның активтеріндегі барлық 
міндеттемелер шегеріліп тасталғаннын ксйінгі үлесі.

Қаржылық есеп - бұл шаруашылық операцияларын бухгалтсрлік 
жағынан ретке келтіріп, тіркеуді қамтамасыз ететін есептік ақпаратты 
жинастыру жүйесі.

Қаржылық корытынды есеп беру - кәсіпорынның өткен кезендегі 
кызметініц жағдайы мен нәтижесін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.

Құжаі - шаруашылық опсрациясыныц орыпдау фактісін, оларды 
жасауға кұқықты растайтын жәнс белгіленген тәртіппен жазбаіпа қағаз 
бетіне куәләндіріп түсіру.

Құжаттау - шаруашылық операцияларын немесе оқиғалар фактісін 
кұжаттарда жагіпай және үздіксіз гіркеп отыру.

Күкық - мемлекет аркылы камтамасыз етілетін, әділеттілік туралы 
адамдардың козқарастарынан көрініс табатын, жалпыга бірдей міндетті 
нормалардың жиынтығы.

Міндеттеме - дара кәсіпкерлердін немесе ұйым откен оқиғалардан 
туындайтын мойнында тұрған міндсті, оны реттеу экономикалық пайда- 
ны қамтитын ресурстадың шығып қалуына әкеп соғады.

Пассивтср - шаруашылық ресурстатының қүралу көздерінің қүра- 
мы, мақсаты, міндеті және орналасуы бойыпша топтастырылған бөлігі.

Синтетикалык шот - шаруашылық құралдары мен олардың қозға- 
лысы туралы жалпыланған корсеткіштер, олар тек акшалай түрде жүр- 
гізіледі.

Түгендеу - кәсіпорын мүліктері мен міндеттемслсрінің нақгы бары
нин бухгал герлік есеп мәліметтерімен сәйкестігін тексеру.
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