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Бухгалтерияда ештеңе түсініксіз, ештеңе күрделі жоқ 

және онымен айналысатын адамнан тек қана  

оның жолдарын білу және іске адал көзқараспен қарау қажет. 

Г.Бычков, 1915 ж. 

 

Кіріспе 

 

Бухгалтер мамандығы қазіргі таңда қоғамда маңызды орын алады. 

Инвесторлар, кредиторлар және іскерлік қоғамдастықтың басқа да 

мүшелері, сондай-ақ жалпы жұртшылық бухгалтерлік есеп және есеп берудің 

әр түрлі мәселелері бойынша құзыретті ұсыныстар алуда кәсіби бухгалтерлерге 

(аудиторларға, қаржылық талдаушыларға)  сенеді. Осыған байланысты кәсіби 

білім негізінде, халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (ХҚЕС) 

талаптарына сәйкес ұйымның активтер, міндеттемелер, капитал, кірістер мен 

шығыстар туралы ақпаратты басқару үшін пайдалану және талдау, 

қалыптастыруды қамтамасыз етуге қабілетті экономикалық кадрлардың 

дайындық деңгейіне қойылатын талаптар өседі. 

«Қаржылық есеп 1» экономикалық білім беру жүйесіндегі негізгі пәндердің 

бірі және оны өз мамандығы етіп таңдағандарға маңызды болып табылады. 

Ұсынылған оқу-әдістемелік құрал тәжірибелік сабақтарын ұйымдастыру 

үшін, бухгалтерлік есеп теориясының теориялық және әдіснамалық ережелерін 

меңгеруі бойынша студенттердің тиімді аудиториялық жұмысы үшін арналған.  

Талассыз артықшылығы пән бойынша практикалық оқыту кезінде сыныпта 

шешілуі мүмкін кейстер таңдау болып табылады.  

Материал пәннің барлық тақырыптар бойынша жүйеленген: тақырып 

бойынша бақылау сұрақтары; ситуациялық мәселелер.  Мұндай тәсіл 

оқытушылар мен студенттерге, сыныптағы жұмысты ұйымдастыру үшін осы 

оқу-әдістемелік көмек пайдалануды барынша біркелкі жүктемесін таратуға, 

әзірлейді және олардың кәсіби білімдері мен дағдыларын нығайтуға мүмкіндік 

береді. 

Тәжірибелік тапсырмаларды орындау барысында келесі әдебиеттерді 

пайдалану ұсынылады:  

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 2015 г. - // 

http://www.minfin.gov.kz 

31.03.2015 ж. № 241 ҚР қаржы министрінің «Бухгалтерлік есеп жүргізу 

ережесін бекіту туралы» бұйрығы. // http://www.minfin.gov.kz 

 Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарын бекіту туралы. 

Қазақстан Республикасы Қаржы минстрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы №185 

бұйрығы.// http://www.minfin.gov.kz 

Қазақстан Республикасының субъектілер есебіндегі бухгалтерлік 

жазулардың жинағы. - Алматы: ЖШС «Издательство»Lem», 2011. 
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1 Ақша қаражаттары және олардың баламаларының есебі 

 

Ақша қаражаттарына кассадағы ақшалай қаражаттар және талап 

етілгенге дейінгі банктік депозиттер жатады.  

Ақша қаражаттарының баламалары - бұл белгілі ақшалай қаражат 

сомасын оңай айырбастауға болатын және құн өзгерісінің елеусіз тәуекеліне 

бейімделген қысқа мерзімді жоғары өтімді инвестициялар. Қысқа мерзімді деп 

инвестицияларды сатып алған сәттен басталған үш ай кезеңін айтады.  

Ақша қаражаттарының баламалары қысқа мерзімді ақшалай 

міндеттемелері үшін қызмет етеді, бірақ, инвестиция немесе басқа мақсаттар 

үшін қызмет етпейді. 

Құрамына ақшалай қаражат және олардың баламалары кіреді: 

• кассадағы ақша; 

• жолдағы ақша қаражаттары; 

• компанияның ағымдағы шоттардағы ақша (теңге және валюталық), 

пайдалану үшін қол жетімді; 

• сатып алынған күннен бастап 3 айдан кейін өтеуге немесе сатуға 

жоспарланған банктік аударым вексельдері мен өзге де вексельдер; 

• талап етілгенге дейін және үш айға дейінгі мерзімдегі депозиттер; 

• өтеу мерзімі бар немесе сатып алынған күннен бастап үш айдан 

аспайтын мерзімде іске асыруға жоспарланған басқа да жоғары өтімді бағалы 

қағаздар. 

Банктегі есеп айырысу шотына әлі аударылмаған инкассоланған ақша 

қаражаттары ақша қаражат құрамына кіреді. 

Сатып алу күнінің жағдайы бойынша анағұрлым ұзақ өтеу мерзімі болатын 

инвестициялар уақыт кезеңі үш айға азайғаннан кейін ақша қаражатының 

баламалары болмайды.  

Банктік овердрафттар кредиттер мен қарыздар бойынша алынған берешек 

құрамында көрсетіледі.  

Банктің бірінші талап етуі бойынша өтеуге жататын және ақша ағындарын 

басқару бойынша саясаттың ажырамас бөлігін құрайтын банктік овердрафттар, 

ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп мақсаттары үшін ақша 

қаражаттарының қалдығына немесе олардың баламаларына енгізіледі. 

Пайдалануға шектелген ақша қаражаттары ақша қаражаты мен олардың 

баламаларының құрамынан шығарылады және пайдаланудағы шектеулер 

мерзіміне байланысты, ағымдағы өзге де немесе ұзақ мерзімді активтер ретінде 

көрсетіледі. 

Ақшалай қаражаттар және олардың баламалары пайдалану кезінде 

мынадай жағдайларда шектеулі болып табылады: 

• шоттағы міндетті қаражат қалдығын қарастыратын банкпен 
келісім-шарт жасалды; 

• қаражатты шектеулі пайдалану қарыз/кредит шартымен көзделген; 
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• елдің заңнамасына сәйкес шоттағы қаражаттарды пайдалану 
жөніндегі шектеулер бар; 

• сот тексерулеріне, салық органдарының талаптарына және т.б. 
байланысты ақшалай қаражаттар қамалды немесе құлыпталды; 

• банк қызметін жүзеге асыруға арналған лицензиясы қайтарып 
алынған банк шоттарындағы ақша қаражаттары. 

Барлық ұйымдар өзінің ақшалай қолма-қол ақшаларын тиісті банк 

мекемелерінде сақтайды және міндеттемелер бойынша есеп айырысуларды:  

• банк мекемелер арқылы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу тәртібімен;  

• Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің нормативтік құжаттарымен 

белгіленген жағдайларда және шегіндегі қолма-қол ақшамен жүзеге 

асырылады.  

Қолма-қол ақшаны сақтау үшін және Қазақстан Республикасының банк 

мекемесінің есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін: 

- Қазақстан Республикасы әділет Министрлігінің органдарында 

мемлекеттік тіркелуін өткен, дербес балансы бар шаруашылық есептен тұратын 

заңды тұлғаларға есеп айырысу шоттарын; 

- жергілікті бюджетте орналасқан мекемелерге,  бюджеттен тыс 

қаражаттары бойынша бюджеттік мекемелерге,  өндірістік және коммерциялық 

қызметпен айналысатын қоғамдық ұйымдарға және жеке тұлғаларға ағымдағы 

шоттарын;  

- Қазақстан Республикасының бюджетінде болатын мекемелерге 

бюджеттік шоттарын;  

- сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын және өнімді валюта 

арқылы өткізетін субъектілерге валюталық шоттарын;  

- арнаулы мақсаттарға пайдаланылатын қолма-қол ақшаны оқшау сақтауға 

арналған субъектілерге арнайы шоттарын ашады. 

Қолма-қол ақшамның операциялар есебі бухгалтерлік есеп шоттарының 

үлгілік жоспарындағы «Қысқа мерзімді активтер» деген I-бөлімінің «Ақша 

қаражаттары» бөлімше шоттарында жүзеге асырылады. Бұл бөлімде келесі 

синтетикалық шоттар бар:  

• 1010 «Кассадағы ақша қаражаты»,  

• 1020 «Жолдағы ақша қаражаты»,  

• 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары»,  

• 1040 «Карт-шоттардағы ақша қаражаттары»,  

• 1050 «Жинақ шоттарындағы ақша қаражаттары», 

• 1060 «Өзге ақша қаражаттары».  

«Ақша қаражаттары» бөлімшесінің шоттары белсенді болып табылады, 

егер: 

• есепті кезеңнің басындағы және соңындағы қалдығы, сондай-ақ қолма-

қол ақшаның түсімі дебетте көрсетілсе;  

• қолма-қол ақшаның шығуы несиеде есепке алынса.  
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Кәсіпорындар кассасы қолма-қол ақша қаражаттарын (ұлттық және шетел 

валютасында), сондай-ақ ақша құжаттарын (бағалы қағаздарын, қатаң есептегі 

бланкілерін) сақтау, қабылдау және беру үшін арналған. 

Кассада қолма-қол ақшасын қабылдау, сақтау және беру Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкімен бекітілген кассалық операцияларды 

жүргізу тәртібіне сәйкес жүргізіледі. 

Кассалық шаруашылықты ұйымдастыру және кассалық операцияларды 

жүргізу ережелерін сақтауға кәсіпорын басшысы жауап береді. 

Кассаға ақшаны қабылдау бас бухгалтер қол қойған кассалық кіріс ордері 

бойынша жүзеге асырылады. 

Кассадан ақшаларды беруді кассалық шығыс ордерімен немесе басшы 

және бас бухгалтердің қолы қойылған, тиісті түрде ресімделген төлем 

тізімдемесімен, ақша беру өтінішімен, шоттармен және басқа да құжаттармен 

жасалады. Алушы кассалық ордерде қолын қояды және алынған теңге сомасын 

көрсетеді. 

Жазып алынған кассалық ордерлер немесе оларды алмастыратын құжаттар 

кіріс және шығыс кассалық құжаттарына бөлек ашылатын кіріс және шығыс 

кассалық құжаттарының тіркеу журналында тіркеледі. Онда мыналар 

көрсетіледі: кіріс және шығыс ордерінің күні және нөмірі және түскен немесе 

жұмсалған ақшалардың (жалақы, сыйлықтар, стипендиялар, іссапарлық және т. 

б. төлеуге) мақсатты тағайындалуы.  

Кассир кассалық операциялар есебін Касса кітабында жүргізеді. Бұл кітап 

нөмірленуі, тігілуі және сүргілі мөрімен мөрленуі керек және олрадағы 

парақтардың саны басшы және бас бухгалтердің қолымен куәландырылуы 

керек. 

Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік шоттарын 

ашу, жүргізу және жабу Заңына сәйкес барлық субъектілер, ақша қаражаттарын 

банк мекемесінде қызмет көрсететін есеп айырысу шотында сақтауға міндетті.    

Есеп айырысу шоты келесі құжаттар негізінде ашылады: 

• шот ашу туралы өтініш; 

• қолтаңба үлгілері бар нотариалды куәландырылған карточка және мөр 

басу; 

• субъектіні салықтық есепке қою фактісін растайтын салық қызметі 

органының анықтамасы; 

• заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) немесе филиалдың 

(өкілдіктің) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік/анықтама түпнұсқасы 

және көшірмесі, нотариалды куәландырылған жарғының көшірмесі; 

• құрылтай шартының көшірмесі (құрылтайшы бір адамнан көп болғанда); 

• құжаттың типтік жарғы негізіндегі клиент қызметінің фактісін растайтын 

құжаттың немесе нотариалдық куәландырылған жарғының көшірмесі (Ереже – 

бөлек бөлімшелер үшін); 

• филиалдар мен өкілдіктер үшін – филиал немесе өкілдік басшысына  

Қазақстан Республикасы резидентімен – заңды тұлғамен берілген сенімхаттың 
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түпнұсқасы және көшірмесі (сенімхаттың шарттарға қол қоюға өкілеттіктері 

болуы тиіс); 

• мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 

үшін – Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің рұқсатының 

түпнұсқасы; 

• құжатта төлем құжаттарға қол қою және мөр таңбасы үлгілерімен 

көрсетілген, тұлғалардың өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелері 

(бұйрықтар, құрылтайшылар жиналысының хаттамасы және т. б.);  

• қол қою және мөр таңба үлгілері бар құжатқа сәйкес, клиенттің банк 

шотын  жүргізумен (банк шотындағы ақшаға өкімдік етумен) байланысты 

өкілетті тұлғаның жеке басын төлем құжаттарына қол қоюға куәландыратын 

құжаттың түпнұсқасы және көшірмесі; 

• өкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы мен 

көшірмесі;  

• егер клиенттің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

лицензияланатын жағдайда – электрондық форматтағы мемлекеттік 

лицензия/лицензияның көшірмесі түпнұсқасы және көшірмесі. 

Банктегі есеп айырысу шоты және шоттар бойынша опреацияларды 

оформления үшін келесі құжаттар служат. 

Чек - шот иесінің банкке жалақы, іссапар, шаруашылық-жедел және басқа 

да шығыстар үшін көрсетілген соманы қолма-қол ақшамен беру бұйрығы. Чек 

бір данада шығарылады, чекпен бір мезгілде чек кітапшасында сақталатын 

түбіртек толтырылады. 

Қолма-қол жарнаның хабарландыруы - шот иесінің қолма-қол ақшамен 

енгізілетін жалақы және басқа да сомалармен депонирленген банктегі шотына 

түсім есептеу үшін қабылдау бұйрығы. Хабарландыруды бір данада шығарады, 

қабылданған ақшаға банк түбіртек береді, оны кассалық шығыс ордерге 

қосады. 

Төлемдік тапсырма - банкке сатып алушы шотына көрсетілген соманы 

аудару туралы бұйрық; төлем кезінде бастама төлеушіден келетін жағдайларда 

қолданылады. Тапсырма тауарлы-материалдық құндылықтар, орындалған 

жұмыстар мен қызметтер үшін есептеу кезінде, немесе бейтауар сипаттағы 

төлемдерді жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ тауарлар мен қызметтерді алдын 

ала төлем жасау кезінде, заңдармен немесе шарттармен көзделген аванстық 

төлемдер жағдайларында пайдаланылады.  

Есеп айырысу чегі - банкке көрсетілген соманы чек берушінің шотынан 

алушының шотына аударуға жазбаша тапсырма. Чектермен есеп айырысу 

тауарлар мен қызметтер үшін жүзеге асырылады. Есеп айырысу чегі сатып 

алушы-чек берушімен чеко ұстаушыға банк мекемелерінде ұсыну үшін 

тапсырылады. 

Төлемдік талап-тапсырма - банкке тауарларды, жұмыстарды, 

қызметтерді алушының немесе төлеушінің шотынан төлем сомасын алу 

бұйрығы. Төлем талап-тапсырмасы төлеушімен акцептелген болуы тиіс. 
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Талаптар есептеу тиелген тауарлы-материалдық құндылықтар, орындалған 

жұмыстар, көрсетілген қызметтерді есеп айырысу кезінде қолданады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ұйымдастыру кассасында ақша қаражаты мен ақша құжаттарының 

қозғалысын құжаттандыру тәртібі қандай? 

2. Басқа заңды тұлғалармен кассадан қолма-қол ақша қаражатымен есеп 

айырысу тәртібі қандай? 

3. Ақша құжаттарының және олардың есебіне негіздеме құрамы қандай? 

4. Кассалық кітап және оның мақсатының жасау тәртібі қандай? 

5. Ақшалай қаражат және олардың жұмсалуы түскен кезінде 1010 

«Кассадағы ақша қаражаттары»  шоты қандай шоттармен байланыстырылады? 

6. Ұйымның есеп айырысу шоттарының ашылу рәсімі қандай? 

7. Операциялар ұйымның есеп айырысу шоттары бойынша қандай 

бастапқы құжаттармен рәсімделеді? 

8. Банктерде есеп айрысу  шоттардан көшірмелер қандай мақсаттарда 

пайдаланылады? 

9. 1020 «Жолдағы ақша қаражаттары» шотында қандай шаруашылық 

фактілер көрсетіледі? 

 

 

1-Тақырып бойынша тәжірибелік тапсырмалар 
 

Тапсырма 1.1 15.09.2014 ж. есеп айырысу шотынан 320 000 теңге 

сомасындағы арнайы корпоративтік карточкалық шотқа аудару үшін ақша 

қаражаттар есептен шығарылды. Арнайы карточкалық шотына қаражаттардың 

есептелінуі 16.09.2014 ж. көшірмесінде  бейнеленген. 

16.09.2014 ж. есепті тұлғаға есеп беретін тұлғамен, келешекте 20 000 теңге 

сомасындағы аванстық есеп ұсынылған шаруашылық шығындар төленетін 

карта берілді. Корпоративтік карта ұйымның сейфіне қайтарылды. Бухгалтерлік 

жазбалармен шаруашылық операцияларды бейнелеу. 

 

Тапсырма 1.2  Айдың басына есеп айырысу шотындағы ақша 

қаражаттарының қалдығы 55320,56 теңге.  

Бір ай ішінде есеп айырысу шоты бойынша операциялар жүргізілді:  

18500 теңге  – тиеп-жөнелтілген өнім үшін сатып алушыдан алынды; 

300 000 теңге – ұзақ мерзімді кредит банкі алынды; 

50 000 теңге – жарғылық капиталға құрылтайшылар салымынан алынды;  

7600 теңге - жалға төлемі аударылды; 

8800 теңге – коммуналдық төлемдер төленді;  

12300 теңге – бюджетке төлемдер аударылды. 

Ай соңына есеп айырысу шотындағы бухгалтерлік жазбалар құрастыру 

және қаражаттар қалдығын есептеу. 
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Тапсырма 1.3  Карточкалық шот ашылды және 300 000 теңге сомасына 

пластикалық карта алынды. Пластикалық карта арналған іссапар шығыстарын 

төлеу үшін есепті тұлғаға берілді. Іссапар аяқталғаннан кейін, 26000 теңге 

сомасына, кері қайта 27400 теңге сомасына, қонақ үйде тұру 18500 теңге, 

материалдар шотына 54000 теңгеде темір жол көлігімен жұмысқа дейін жол 

жүру пластикалық картамен төлеумен сәйкес жұмсалған шығыстар бойынша 

аванстық есеп қабылданды. Бухгалтерлік жазбалар құрастыру және 

пластикалық картадағы қаражат қалдығын анықтау. 

 

Тапсырма 1.4 Түгендеу кезінде кассадағы 1200 теңге сомасына ақша 

қаражатының жетіспеушілігі анықталды. Кінәлі тұлға – кассир анықталды, оған 

зиян соқтырған мөлшерінде жаза келтірілді. Жұмыскедің өтінішіне орай, 

келтірілген зиян сомасы еңбекақыдан алынды. Бухгалтерлік жазбалар 

құрастыру. 

 

Тапсырма 1.5  Ұйым сатып алу тапсырмасы үшін өкілетті банкке 1000 

АҚШ  долл. ұсынды. Банк 1 АҚШ долл. 315 теңге бағамы бойынша валютаны 

алды. Валютаны есепке алу және сатып алу күніндегі ҚР ҰБ курсы 1 АҚШ 

долл. 314, 50 теңгені  құрады. Комиссиялық сыйақы банкке 300 теңге. 

Бухгалтерлік жазбалар құрастыру. 

 

Тапсырма 1.6 Экспортер шетелге 1200 АҚШ долл. сомасына тауар 

жіберді. Тиеп-жөнелту күні курс 315 теңгені құрады. Өнім сатып алушыға 

келесі күні жеткізілді. Меншік құқығын беру сәтінде ҚР ҰБ курсы 315,48 

теңгені құрады. Бір аптадан кейін, сол айда сатылған өнімге төлем түсті. 

Валютаны есепке алу күні курс 314,78 теңгені құрады. Бухгалтерлік жазбалар 

құрастыру, бағамдық айырманы анықтау. 

 

Тапсырма 1.7 3580 АҚШ  долл. сомасына валюта түсімі алынды. 

Валютаны валюталық шотқа есептеу күні курс 315,46 теңгені құрады. 

Валютаның бөлімі (1500 АҚШ долл.) сату үшін бағытталған. Сату сәтінде ҚР 

ҰБ курсы 315,42 теңгені құрады. Валюта 315,10 теңге бағамы бойынша іске 

асырылды. Бухгалтерлік жазбалар құрастыру.  

 

Тапсырма 1.8  Импорт бойынша 7900 АҚШ долл. сомадағы материалдар 

алынды. ҚР ҰБ меншік құқығы ауысқан күнгі курсы 314,12 тиынды құрады. 

Айдың соңына дейін 20%  жеткізу төленді. Курсы ҚР ҰБ төлеу күні 314,15 

теңге. Қалған сома курс 314,85 теңгеге өскенге дейін келесі айда төленді. ҚР ҰБ 

бірінші айдың соңына курс 314,20 теңгені құрады. Бухгалтерлік жазбалар 

құрастыру. 

 

Тапсырма 1.9  Валюталық шоттағы қалдығы 120 АҚШ долл.. Оларды 

аудару күніне курс 317, 89 теңгені құрады. Айдың соңындағы бағам өзгерді 

және 317,15 теңгені құрады. Бухгалтерлік жазбалар құрастыру. 
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Тапсырма 1.10 Ұйымның кассасында валюталық қаражат қалдығы 57 

АҚШ долл. Оларды аудару күніне курс 312,42 теңге. Айдың аяғындағы курс 

312,02 теңгені құрады. Бухгалтерлік жазбалар құрастыру. 

 

 

 

2 Ақшаның уақыттық құны  

  

Ақшаның уақытша құнын тұжырымдамасы экономиканың базалық 

тұжырымдамасының бірі болып табылады. 

Тұжырымдама негізінде аксиома жатыр, бұл бір ақша сомасы әр түрлі 

уақыт кезеңінде әртүрлі бағалануы мүмкін. Басқаша айтқанда, бұл ақша 

сомасы, бүгін, осы кезде, бір немесе екі жылдан кейінгі сомасына қарағанда 

қымбатырақ бағаланады. Теория өкілдері ақшаның құны уақыт өткен сайын 

қаржы нарығының пайда есебімен өзгеретінін бекітеді. Яғни, ақшаның құны 

бүгін, яғни қазіргі уақытта, болашаққа қарағанда жоғары. 

Чем же создатели концепции объясняют снижение стоимости денег в 

течение времени? На их взгляд, падение денежной стоимости базируется на 

«трех китах»:  

Тұжырымдама жасаушылары уақыт ішінде ақша құнының төмендеуін 

қалай  түсіндіреді? Олардың көзқарасы бойынша, ақша құнының құлауы «үш 

китте» негізделген: 

• инфляция;  

• табыс алмау тәуекелі;  

• ақшаның актив ретінде өзгешеліктері. 

Бірінші фактормен барлығы азды-көпті түсінікті: біз бәріміз инфляция 

ақшаны құнсыздандыратынын білеміз. Инфляция себебі бойынша ақша бірте-

бірте өз құнын жоғалтады.  

Табысты алмау тәуекелі де едәуір дәрежеде ақшаның өз құнын жоғалтуына 

әсер етеді. Бизнестің кез келген қатысушысы қалай болғанда да болашақтағы 

табыс алуды күту күтілім болып қалатын жағдайларға тап болады. Осындай 

жағдайлармен тәуекел байланысты. 

Үшінші фактор - ақшаның актив ретінде өзгешеліктері. Кез-келген актив 

болашақта табыс құруы тиіс. Яғни, табыс алуға болжамдалған ақша 

қаражатының сомасы болашақта бастапқы сомасынан міндетті түрде көп болуы 

тиіс. Яғни, актив кірісті туындатады. Демек, ақша саны іс жүзінде артуда. 

Ақшаның уақытша құнының тұжырымдамасы қаржылық сипаттағы 

мінезінің шешімі түрлі уақыт кезеңдерінде жүзеге асырылатын ақша 

ағындарының бағалауы және салыстыруын көздеймен байланысты принципті 

маңызға ие болады. Ақша құнының әдістемелік құрал-саймандарының 

жекелеген элементтерін қарастырайық.  

Жай пайыздарды есептеу. ақша құнының өзгеруін бағалау кезінде 

қолданылатын ең маңызды терминдер мен ұғымдардың мәнін қарастырайық. 
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Пайыз - бұл капиталды қарызға ұсынудан табыс сомасы немесе барлық 

нысандардағы несие капиталын пайдаланғаны үшін төлем (несиелік пайыз, 

депозиттік пайыз және т. б.).  

Жай пайыз - бұл, капиталдың негізгі сомасына есептелетін және 

есептеутің әрбір аралығында төленуі мүмкін, бірақ одан кейінгі кезеңдерде есеп 

айырысу базасы ретінде, одан әрі есептеулерде қатыспайтын табыс сомасы. жай 

пайыздың есептелуі, әдетте, қысқа мерзімді қаржы операцияларында 

қолданылады. 

Құнды арттыру немесе компаундинг - пайыздың есептелген сомасының 

бастапқы сомаға қосу жолымен, осы ақша құнын болашаққа келтіру процесі.  

Болашақтағы ақша құны - осы кезде пайыздық мөлшерлемені ескере 

отырып, белгілі бір уақыт кезеңінен кейін айналатын ақша қаражаттарының 

инвестицияланған сомасы.  

Құнды дисконттау - бұл, ақшаның болашақ құнын дисконт деп аталатын 

сәйкесті пайыздар сомасының болашақ құнынан алып қою арқылы қазіргіге 

келтіру процесі. 

Жай пайыз сомасын есептеу кезінде құнды өсіру процесінде келесі 

формула қолданылады: 

 

I = Р * n * i,                                                                                                      (1)   

 

Мұндағы: I – жалпы алғанда уақыт кезең ішінде белгіленген пайыздар 

сомасы; Р – ақшаның бастапқы құны; n – пайыздық төлемдердің есептеуі 

жүзеге асырылатын кезеңдер саны; i – үлестер бірлігінде көрсетілетін пайыздық 

сыйақы мөлшерлемесі. 

Салымның болашақ құны [S] мына формула бойынша септелінеді: 

 

 S= P + I = P [l + n * i].                                                                                    (2) 

 

Мысалы. Бір жылдың жай пайыздар сомасын және салымның келешектегі 

құнын мынадай шарттар негізінде есептеу: 

бастапқы салым сомасы – 1000 теңге;  

тоқсан сайын есептелетін пайыздық мөлшерлеме – 10%.  

Қажетті есептеулерді орындайық: 

 

I = 1000 * 4 * 0,1 =400; 

 

S = 1000 + 400 = 1400. Берілген шарттарда жыл үшін есептелген жай 

пайыздар сомасы 400 теңгені, салымның болашақ құны – 1400 теңгені құрайды.  

Жай пайызын есептеу негізінде дисконт сомасын [D] есептеу үшін келесі 

формула қолданылады: 

 

D = S – S / [1 + n * i]                                                                                       (3)  
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Ақшаның қазіргі құны [Р] есептелінеді:    

 

P = S / [1 + n * i]                                                                                              (4) 

 

Күрделі пайыз - бұл, күнделікті әрбір аралықта есептелетін, капиталдың 

негізгі сомасына қосылатын және келесі кезеңдерде есептеу үшін база ретінде 

қатысатын табыс сомасы. Күрделі пайыздардың есептелуі ұзақ мерзімді 

қаржылық операциялар (мысалы, инвестициялау) кезінде қолданылады.  

Болашақ құнның сомасын [Sc] есептеу кезінде мына формула 

қолданылады: 

 

Sc = P * [1 + i] n.                                                                                              (5) 

 

Тиісінше, күрделі пайыздың сомасы мына формуламен анықталады: 

 

Ic = Sc – P,                                                                                                        (6)    

 

Мұндағы: Ic – сома күрделі пайыздар белгіленген уақыт кезеңі; Р – 

бастапқы құны; n – пайыздық төлемдердің есептеуі жүзеге асырылатын 

кезеңдер саны; i – үлестер бірлігінде көрсетілетін пайыздық сыйақы 

мөлшерлемесі. 

Күрделі пайыздарды есептеу формулалары қаржылық есептеулерде 

базалық болып табылады. Көбейткіштің экономикалық мәні [1 + i] n берілген і 

пайыздық мөлшерлемеде, n кезеңнен кейін бір теңге неге тең болатынын 

көрсетеді. Есеп айырысу процедурасын жеңілдету үшін болашақ және қазіргі 

ақша құнын анықтауға мүмкіндік беретін арнайы қаржылық кестелер әзірленді 

(қосымша Б).  

Күрделі пайыздарды есептеу кезінде қазіргі ақшаның құны [Рс] тең: 

 

Рс = Sc / [1 + i] n                                                                                             (7)    

 

Дисконт сомасы [Dc] мына формуламен анықталады:    

 

Dc = Sc – Рс.                                                                                                   (8) 

 

Ақшаның уақытша құнын есептеу кезінде, бағалау нәтижелеріне пайыздық 

мөлшерлеме ғана емес, барлық төлем мерзімі ішіндегі төлемдердің интервалдар 

саны да әсер ететінін есте ұстау қажет.  

Аннуитетті төлем - кредит үшін есептелген пайыздар сомасын және 

негізгі борыш сомасын қамтитын кредит бойынша тең сомадағы ай сайынғы 

төлем. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Дисконтталған ақша ағындарының ұғымын ашыңыз. 
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2. Ақша ағындарын бағалаудың негізгі принциптерін атаңдар. 

3. Ақша ағындарының ағымдағы құнына анықтама беріңіз. 

4. Ақша ағындарының болашақ құнына анықтама беріңіз. 

5. Аннуитеттің ағымдағы құнына анықтама беріңіз.  

6. Аннуитеттің болашақ құнына анықтама беріңіз. 

  

 

2-Тақырып бойынша тәжірбиелік тапсырмалар 
 

Тапсырма 2.1  Ролан Быков жылына 8% пайыздық ставка бойынша 20000 

теңге инвестициялады. Ол сыйақы алуды 8 жыл жасаған жоқ. 8-жылдың 

соңында тиесілі сыйақыны қоса алғанда, бүкіл соманы шығарып алды.  

Тапсырма:  

а) Ролан 8-жылдың соңында пайызды есептеудің жай әдісі бойынша алған 

соманы табыңыз;  

б) Ролан 8-жылдың соңында жыл сайынғы пайызды есептеудің жай әдісі 

бойынша алған соманы табыңыз;  

в) Ролан 8-жылдың соңында жылына екі рет пайызды есептеудің жай әдісі 

бойынша алған соманы табыңыз. 

 

Тапсырма 2.2 Кесте деректерін пайдалана отырып, әрбір жағдайға: а) 

пайыздық мөлшерлемемен бағанды, б) кезеңдер санын және в) болашақ құнды 

анықтау факторын анықтаңыз: 

 

Жылдық пайыздық мөлшерлеме Жыл саны Есептеу 

А. 9% 

Б. 12% 

С. 10% 

9 

5 

15 

Жыл сайын 

Тоқсан сайын 

Жылына екі рет 

 

г) аннуитеттің ағымдағы құнын анықтау факторын анқтаңыз: 

 

Жылдық пайыздық мөлшерлеме Жыл саны Рента саны Рента жиілігі 

А. 9% 

Б. 10% 

С. 12% 

25 

15 

7 

25 

30 

28 

Жылына бір рет 

Жылына екі рет 

Тоқсан сайын 

 

Тапсырма 2.3 Мынадай жағдайларды қарастырыңыз:  

1. Стас Алешин 8% күрделі пайыздың жыл сайын есептелетін қорға 10000 

теңге инвестициялады. Стас үшінші жыл соңында қандай сома алады. Күрделі 

процент жылына екі рет есептелсе, Стас үшінші жыл соңында қандай сома 

алады?  

2. Иракли Перламанге 4 жыл ішінде 20000 теңге алу қажет. Оған пайыздық 

мөлшерлеме 12% және күрделі пайыз тоқсан сайын есептелген жағдайда қазір 

қандай сома салған жөн?  
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3. Дина Дюсенова 30000 теңге инвестициялайды. Оған 21 жыл ішінде 

222000 теңге алу керек. Дина Дюсенованың жоспарларын іске асыру үшін 

пайыздық мөлшерлеме қандай болуы тиіс?  

4. Денис Вернер 5% пайыз мөлшерлеме қорына 10000 теңге 

инвестициялады. Оның инвестициялары 13400 теңгеге өсу үшін қанша жыл 

қажет? 

5. Анна Бонн жыл сайын қорға 12% пайыздық мөлшерлемемен 20 жыл 

ішінде 5000 теңгеден инвестициялайды. Егер ол бірінші салымды бүгін жасаса, 

Анна 20 жылдың соңында кандай сома алады?   

6. Виктор Кукқа 10 жыл ішінде 200000 теңге алу қажет. Ол өзінің 

инвестициялық жоспарларын жүзеге асыру үшін, 11% пайыздық мөлшерлемеде 

әр жылдың соңында қандай соманы инвестициялау керек?  

7. Люсия Ван әр жылдың соңында қорға 10% пайыздық мөлшерлемен 

12961 теңге инвестициялайды. Оның инвестиция сомасы 100000 теңгеге дейін 

өсу үшін қанша жыл керек болады?  

8. Гуля Рахметова қордан 8% пайыздық мөлшерлемемен 10 жыл ішінде 

20000 теңгеден есептеп алайын деп жатыр. Егер бірінші ақшаны алу жылдың 

соңында болса, онда оған бүгін қандай соманы инвестициялау керек? 

9. Карина  Дункан қорға 8% пайыздық мөлшерлемемен және жыл сайын 

есептеліп отыратын күрделі пайызбен 200000 теңге инвестициялайды. Ол 20 

жыл ішіндегі әр жылдың соңында инвестицияның қандай тең бөліктерін ала 

алады?  

  

Тапсырма 2.4 Мынадай жағдайларды қарастырыңыз:  

1. «Тополек» компаниясы будет вкладывать по 20000 тенге в фонд с 

процентной ставкой 12% в конце каждого из 8 лет, начиная с 31 декабря 20х9 г. 

Какая сумма будет в инвестиционном фонде сразу после последнего депозита?  

2. «Тополек» компаниясы собирается создать фонд, который позволял бы 

ей снимать по 20000 тенге в течение 8 лет, учитывая, что первое снятие 

произойдет в 5-м году. Егер пайыздық мөлшерлеме 8% болса, онда «Тополек» 

компаниясы қандай сома инвестициялауы қажет?  

3. «Тополек» компаниясы 10 жылға 7% номиналды пайыздық 

мөлшерлемемен  және 1000000 сомасына облигация шығарды. Қызығушылық 

бойынша сыйақы әр жылдың соңында төленеді. Нарықтық пайыздық 

мөлшерлеме осындай облигацияларға 8%-ды құрайды. Компания 

облигацияларды шығарған кезде қандай сома алады? 
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3 Дебиторлық берешектер және өзге да активтер есебі 

 

Дебиторлық берешек – субъекттің экономикалық қызметі процесінде 

қалыптасқан берілген компания алдындағы басқа тұлғалардың берешегі, яғни  

сатып алушылардың алынған тауар немесе қызметке берешек.  

Құқық жағынан дебиторлық берешек ақша сомасының төлемін кез-келген 

валютада алуға немесе талап етуге құқығын білдіреді.  

Қаржылық менеджмент позициясынан дебиторлық берешек екілік 

табиғатқа ие. Бір жағынан, дебиторлық берешектің «нормальды» өсімі 

потенциалды кірістің көбеюі мен өтімділіктің артуына себепкер болады. Екінші 

жағынан, қисынсыз дебиторлық берешек өтімділіктің жоғалуына әкеледі, 

өйткені дебиторлық берешектің кез-келген мөлшері кәсіпорын үшін қолайлы 

емес.  

Дебиторлық берешектің өсімі – айналымнан қаражаттың кету немесе 

алаңдатумен сипатталатын көрініс. Бірақ та, берешек көлемінің азаюы көп 

жағдайда жақсы көрсеткіш емес. Себебі, ақшалай қаражат есепке емес, 

қоймаларда жинақталған дайын өнімге аударылғанын көрсетеді. Сондықтан, 

дебиторлық берешек сомасы әрдайым назар мен анализдің объектісі болу 

керек. Дебиторлық берешекті уақытылы анықтау – кәсіпорынның қолайлы 

қаржылық жағдайын қалыптастырудың ең маңызды шарттарының бірі болып 

табылады.  

Дебиторлық берешектің деңгейі көптеген факторлармен анықталады: өнім 

түрі, нарық көлемі, нарықтың берілген өнім түрімен толығу дәрежесі, 

кәсіпорында қабылданған клиентпен есептесу саясаты (соңғы фактар аса 

маңызжы).  

Дебиторлық берешек есебіндегі маңызды сәттерінің бірі – оның жіктелі 

сұрақтары. Шоттарды төлеу мерзіміне қарай дебиторлық берешек ұзақмерзімді 

және қысқамерзімді болып бөлінеді. Есептесу қарым-қатынасынан басқа өз 

мінезіне қарай ол қалыпты және мерзімі өткен болады.  

Халықаралық саясат есебіне қарай дебиторлық берешектің келесідей 

түрлерін бөліп көрсетуге болады: 

- сауда дебиторлық берешегі (алым шоттары, алым векселі, алым 

девиденті); 

- саудалық емес дебиторлық берешегі (саудалық емес алып векселі, алым 

пайызы, компания жұмысшыларына берілген аванстар және т.б). 

Дебиторлық берешек күмәнді талап деп танылуы мүмкін: біріншіден, 

келісімшарт немес құқықпен белгіленген мерзімде төленбесе; екіншіден, сәйкес 

кепілдікпен қамтамасыз етілмесе.  

Күмәнді дебиторлық берешекті есептен шығарудың 2 әдісі бар: 

1. Резервтеу әдісі күмәнді талаптарға резервті құруды көздейді. 

2. Тікелей есептен шығару әдісі ауылшаруашылық субъектілерінің 

шығындарын күмәнді дебиторлық берешек есебінен шығаруды ұсынады. 

Дебиторлық берешектің нашар борышын есептен шығару күмәнді 

талаптар есебінен ықтимал шығындарды жабуға арналған. 
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Резерв есебі 1290 «Күмәнді талаптар резверві» шотында жүргізіледі. Бұл 

шот 1 бөлім 1200 бөлімшесінің «Қысқамерзімді дебиторлық берешек» 

шотының контршоты болым табылады.  

Күмәнді талаптарды бағалайтын 2 әдіс бар: 

1. Пайыздық мөлшерлеме әдісін несие бойынша іске асыру. Бұл әдісте 

күмәнді талап шығындары мен несие бойынша іске асырудың таза бағасы 

арасындағы қарым-қатынастың орташа пайызы анықталады. Кейін, бұл 

пайызды күмәнді талап көлемін анықтау үшін іс жүзінде таза есеп беру кезеңін 

жүзеге асыруда қолданады. 

2. Төлем мерзіміне сай дебиторлық берешекті бағалау әдісі мағынасы 

қарызды төлеу мерзімінің күмәнді талап пайызын анықтауда жатыр. Бұл 

пайызды анықтау үшін келесі категорияларда анықталатын барлық шотты 

санаттау керек: 

- төлеу мерзімі келмеген шоттар; 

- 1 күннен 30 күнге дейін кешіктіру; 

- 31 күннен 60 күнге дейін кешіктіру; 

- 61 күннен 90 күнге дейін кешіктіру; 

- 90 күннен асқан. 

Әр категорияның өз күмәнді қарыз мөлшері болжанады.  

Келтірілген есептеу негізінде күмәнді талаптың резерв көлемі анықталады. 

Ол өз кезегінде бухгалтерлік балансты құрастырған кезде ескерілуі керек. 

Бірақ, 1290 «Күмәнді талаптар резверві» шотында өткен жылдан қалған сальдо 

болуы мүмкін. Сондықтан, резервті есептеу үшін бухгалтерлік есеп сальдо 

арасындағы айырмашылыққа ғана істелінеді.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Дебиторлық берешек дегеніміз не, оны есепке қабылдаудың басты 

себептері қандай? 

2. Дебиторлық берешектің аналитикалық есеп жүргізуі қандай мақсат 

үшін қажет? 

3. Кәсіпорынның дебиторлық берешегінің есептен шығаруы қандай шарт 

негізінде жүргізіледі? 

4. Күмәнді талаптың резерв есебі және қалыптасу тәртібі қандай? 

5. Күмәнді талаптың резерві қандай шарттар негізінде қолданылады? 

 

 

3 тақырып бойынша тәжірбиелік тапсырмалар 

 

Тапсырма 3.1 2016 жылғы 31 желтоқсанда «Солнце» ЖШС-нің 

түзетілмеген сынақ балансы мынадай шоттарды қамтиды: 

 

                                                                                         Дебет            Кредит 

Күмәнді талаптар бойынша резерв                              4000  

Өнімдер мен қызметтерді сатудан түсетін табыс                           1500000 
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Қайтару және сатудан жеңілдік 70000 

 

ЖШС «Солнце» резерв жасау және нетто сатудың 1,5% мөлшеріндегі 

нашар қарыздарды есептен шығару шығындарын бағалайды. 2016 жылға дейін 

резервті құру және жаман қарыздарды есептен шығару шығындарын 

анықтаңыз. 

 

 

Тапсырма 3.2 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 

«MILH» ЖШС-нің сатып алушылары мен клиенттерінің дебиторлық берешегін 

талдау және бағалау: 

 

Үмітсіз деп саналатын дебиторлық берешек   180000 

Сатып алушылар мен клиенттердің дебиторлық берешегі    1750000 

Күмәнді талаптар бойынша резерв   125000 

 

2016 жылғы 31 желтоқсандағы клиенттер мен клиенттердің дебиторлық 

берешегі қандай? 

 

 

Тапсырма 3.3  «Сакура» ЖШС несие бойынша сатудың 3% -ы үшін резерв 

қалыптастыру және нашар қарыздарды есептен шығару шығындарын 

анықтайды. 2016 жылға арналған келесі деректер қол жетімді: 

 

Өнімдер мен қызметтерді сатудан түсетін табыс                               210000 

Күмәнді талаптар бойынша резерв            17000 

Ссептен шығарылған клиенттің бір жыл ішіндегі есеп-шоты          30000 

Бұрын есептен шығарылған нашар қарыздарды жинау                    8000 

 

2016 жылдың 31 желтоқсанындағы 1290 «Күмәнді талаптар резверві»  

шотының балансын анықта. 

 

Тапсырма 3.4 «Марс» ЖШС есепті жылдың аяғында мынадай деректерге 

ие: 

 

Клиенттер мен клиенттердің дебиторлық берешегі                            950000 

(нашар қарыздар бойынша резервті шегергенде); 

Клиенттерден және клиенттерден                                                         24000 

есептен шығарылған дебиторлық берешек; 

Резервті қалыптастыру және нашар                                                      84000 

қарыздарды есептен шығару шығындары.  
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Есептік жылдың аяғындағы шот 1210 «Сатып алушылар мен клиенттердің 

қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» балансын анықтаңыз (күмәнді талаптар 

бойынша жәрдемақыға дейін). 

 

Тапсырма 3.5  «Рим» ЖШС есепті жылдың аяғында мынадай деректерге 

ие: 

 

 Дебет                        Кредит 

Күмәнді талаптар бойынша резерв 14000 

Өнімдер мен қызметтерді таза сату 750000 

Сатып алушылар мен клиенттердің  410000 

дебиторлық берешегі 

 

Несие берешегінің орташа пайызы 3% болып табылатын есептік жылдағы 

нашар берешектерді қалыптастыру және есептен шығару резервтерін анықта. 

 

Тапсырма 3.6 «Шанс» АҚ өнеркәсіп саласында жұмыс істейді, ол нашар 

берешектердің жоғары деңгейімен сипатталады. 2016 жылдың соңындағы 

жағдай бойынша 1210 «Сатып алушылар мен клиенттердің қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі» шотының қалдықтары 555 000 теңге, ал 1290 «Күмәнді 

талаптар резверві» шотында 35 000 теңгелік несие қалды. Төлем шарттары 

бойынша сатып алушылар мен клиенттердің дебиторлық берешегі келесідей 

болуы мүмкін бе? 

 

 

2017 жылғы 1 қаңтардағы «Шанс» АҚ бухгалтерлік балансын дайындау 

кезінде ескерілетін күмәнді талаптар бойынша жәрдемақы мөлшерін анықта. 

2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Шанс» АҚ-ның бухгалтерлік 

балансында сатып алушылар мен клиенттердің қысқа мерзімді дебиторлық 

берешегі қалай ұсынылатынын көрсет. 

 

 

 

Дебиторлық берешекті 

төлеу мерзімдері, 

күндер 

Сомасы, теңге Дебиторлық 

берешекті өтеудің 

болжамды 

мөлшерлемесі, % 

1-15 күн 300000 98 

16-30 күн 100000 90 

31-45 күн 80000 85 

46-60 күн 40000 75 

61-75 күн 20000 40 

75 көп күн 15000 0 

Барлығы 555000 х 



 

20 

 

4 Қорлар есебі  
 

2 ХҚЕС-тың (IAS) 6-тармағына сәйкес қорлар активтер болып табылады: 

- әдеттегі операциялар барысында сатуға арналған; 

- осындай қызмет түрлерін сату процесінде; 

- шикізат түрінде немесе өндіріс процесінде немесе қызмет көрсетуде 

пайдалануға арналған материалдар. 

Сондықтан, анықтамаға сәйкес қорлар үш санатқа бөлінеді: 

1. шикізат пен материалдар; 

2. бітпеген өнім; 

3. дайын өнімдер мен тауарлар. 

Әдеттегі қызмет барысында немесе сатуға арналған өндіріс процесінде 

немесе өндіріс процесінде пайдалану үшін немесе шикізат немесе материалдар 

түрінде дайындалатын активтерді есепке алу үшін 1300 «Қорлар» бөлімі 

қарастырылады.  

Бұл бөлімше келесідей топ шоттарынан тұрады: 

1310 – «Шикізат пен материалдар», соның ішінде ауыл шаруашылық 

өндірісін одан әрі пайдалану үшін арналған шикізат пен материалдарды 

ескереді. 

1320 - «Дайын өнім», соның ішінде ауыл шаруашылығы өнімдерін есепке 

алады. 

1330 - «Тауарлар», соның ішінде ауыл шаруашылығының қозғалысына 

байланысты операцияларды көрсетеді. 

 1340 - «Аяқталмаған өнім», ол жұмыс барысында жұмсалатын 

шығындарды есепке алады. 

1350 - бұрынғы топтарда көрсетілмеген басқа қорларды ескеретін «Басқа 

қорлар». 

1360 - «Инвентаризациядан есептен шығару резерві» қорларды 

босалқылардың құнсыздануына немесе ескіруіне байланысты сатудың ықтимал 

таза құнына дейін төмендетуге арналған резервтерді құруға және қозғалысына 

байланысты операцияларды көрсетеді.  

Қорладың бастапқы бағасы келесідей үш әдіс бойынша қойылады: 

1. өзіндік құнмен; 

2. нормативті шығынмен; 

3. бөлшек бағамен. 

Түпкілікті қорларды бағалау үшін жалпы қабылданған формулалар және, 

тиісінше, сату құнына есептелген құн болып табылады: 

а. Нақты сәйкестендіру формуласы. Мұндай тәсілдер арнайы жобаларға 

арналған өнімдерге, тауарларға және қызметтерге, олар сатып алынған немесе 

шығарылғанына қарамастан, әдетте өзара алмастырылмайтын жеке қорларға 

сай келеді. 

б. Орташа құн формуласы және оның нұсқалары - орташа өлшенген 

орташа құны және орташа жылжымалы орташа шығын формуласы осы 
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кезеңдегі резервтің әрбір бірлігі кезең үшін есептелген орташа мәнге ие 

болатындығына негізделеді. 

в. ФИФО - бірінші сатып алу бағалары бойынша босалқылардың құнын 

бағалау формуласы. Формулаға сәйкес, сатылған акциялардың құны бастапқы 

акцияларды сатып алу құнын айқындайды. сондықтан мерзімнің соңындағы 

босалқылардың құны соңғы түбіртектер бағасымен анықталады. Яғни, бұл 

есептеу әдісі алдымен сатылатын акциялардың бірінші сатылатындығын және 

тиісінше кезең соңындағы акциялардың соңында сатып алынған немесе 

өндірілген болатындығын болжайды. 

2 ХҚЕС-ына (IAS) сәйкес қаржы есептілігін дайындағанда, босалқылар 

өзіндік құнын немесе өткізудің ықтимал таза құнын (таза сату бағасын) 

төмен бағамен бағалайды. 

Сатудың ықтимал таза құны - отынды түзетудің ықтимал шығындары 

мен активтерді сатудың ықтимал шығындарын шегере отырып, қалыпты жұмыс 

барысында күтілетін сату бағасы,  

Босалқылардың таза сату бағасы өзіндік құннан төмен болған жағдайда, 

босалқылардың өзіндік құны қайтарылмайды. 

Бұл мүмкін, егер: 

- қорлар бүлінген; 

- қорлар толығымен немесе ішінара ескірген; 

- қорлардың сату бағасы төмендеген; 

- нарықтағы нақты қорларға қатысты жағдай өзгерген; 

- сатылымды аяқтауға немесе сатуға ықтимал шығындар артқан. 

Яғни, әрбір есеп беру күнінде компания қорларды құнсыздануға бағалауға 

міндетті. Егер тауарлық-материалдық қорлар амортизацияға ұшыраса, онда 

ұйым пайда немесе залал құрамында шығынды тану және сату шығындарын 

шегергендегі баланстық құн мен сату бағасының арасындағы айырмаға тең 

сомада тануы тиіс. 

Қазіргі таңда қорлар есебінің екі жүйесі қалыптасқан: 

1. тұрақты түгендеу жүйесі; 

2. мерзімді түгендеу жүйесі. 

Тұрақты түгендеу құжаттарын қолданған кезде, баланстық шоттардағы 

кірістер мен шығындар мәмілелер жасалған кезде толық көрсетіледі. Тұтастай 

алғанда, есепті кезеңде қорлардың жекелеген түрлерінің болуы және тауарлық-

материалдық қорларды сату құны туралы ақпарат бар. Өткізілген акциялардың 

өзіндік құны 7010 «Сатылатын өнімнің өзіндік құны және көрсетілген 

қызметтер» есебінде жүзеге асырылады. 

Есептік кезеңнің аяғындағы босалқылардың құны түгендеу шоттарының 

балансын алып тастау арқылы стандартты есеп әдісімен анықталады: 

Есепті кезеңнің аяғындағы резервтер балансы = есептік кезеңнің 

басындағы қорлар балансы + босалқылардың түсуі-сатылған қорлар өзіндік 

құны. 

Мерзімді түгендеу жүйесі бойынша қорларды алу мен тұтынуды толық 

есепке алу жүргізілмейді. Босалқылардың нақты қолжетімділігі мерзімді түрде 
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жүзеге асырылатын қолда бар тауар-материалдық қорларды түгендеу 

нәтижелерімен анықталады және қорлардың меншік құқығын белгілейді. 

Тауар-материалдық базаны сату құны түгендеу аяқталғанға дейін 

анықталмайды. Өйткені сатылған акциялардың өзіндік құнын есептеу келесі 

формула бойынша жүзеге асырылады: 

Есептік кезеңнің басындағы қорлар балансы+ босалқылардың 

түсуі=сатуға дайын акциялардың құны- Есепті кезеңнің аяғындағы резервтер 

балансы= сатылған қорлар өзіндік құны. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Қорлар дегеніміз не? 

2. Кәсіпорынның ағымдағы автивтеріне не жатады? 

3. ФИФО бойынша бағалау әдісі қандай? 

4. Жаңартылмаған жеткізілім деген не? 

5. Тауарлық-материалдық құндылықтарды инвентаризациялаудың 

нәтижелері қалай жазылады? 

6. Үздіксіз қорлардан мерзімді есепке алу жүйесі арасындағы 

айырмашылық қандай? 

7. Ықтимал іске асырудың таза құны қандай? 

 

 

4 тақырып бойынша тәжірбиелік тапсырмалар 

 

Тапсырма 4.1 Төменде қаржылық есептіліктің босалқылар ретінде 

енгізілуі мүмкін немесе мүмкін болмайтын жылдың соңындағы компанияның 

балансының элементтерінің тізімі келтірілген: 

 

1. Басқа компания қоймасына тауарларды жөнелту. 

2. Бөлшектеп сатылатын тауарлар. 

3. Есепті жылда тасымалдау процесінде тұрған, тиеу-түсіру пункті 

бойынша сатып алынған тауарлар. 

4. Есеп беру жылын тасымалдау үдерісіндегі мақсаттағы FOB пункті 

бойынша сатып алынған тауарлар. 

5. Сатып алынатын тауарларға арналған көлік шығындары. 

6. Басқа компаниядан сатылатын тауарлар 

7. Шикізат пен дайын өнімді өндіруге арналған материалдар 

8. Қайта сату үшін арналған жарнамалық тауарлардың құны 

 

Осы элементтердің қайсысын «Қорлар»ретінде көрсетілетінін көрсетіңіз. 

 

 

Тапсырма 4.2 «Союз» ЖШС 2016 жылы компакт дискіні келесідей 

жолмен сатып алды: 
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Күні Сатып алынған 

диск саны 

Бір дана бағасы, 

теңге 

Жалпы бағасы, 

теңге 

1 қантар 800 700 560000 

8 наурыз 2 200 750 1650000 

23 маусым 4 000 725 2900000 

15 қыркүйек 3 000 740 2220000 

Барлығы 10 000 х 7330000 

 

Келесі әдістердің әрқайсысын пайдалана отырып 2016 жылдың соңында 

баланста көрсетілетін қалған түгендеудің құны қандай? 

Келесі тәсілдердің әрқайсысын пайдаланып, дүкен үшін 2016 жылға сатудың 

бағасы қандай болады: 

  1. ФИФО; 

  2. Орташа салмақ. 

 

Тапсырма 4.3 2016 жылдың 31 желтоқсанында «Батыс» ЖШС тауарлық-

материалдық қорларды түгендеуді аяқтады және компания қоймаларында 

1150000 теңге көлемінде резервтер сақталды. Бұдан басқа, компаниядағы 

құжаттарда келесі ақпарат көрсетіледі: 

2016 жылғы 30 желтоқсанда брокерлердің қоймалары бойынша 95 мың 

теңгеге акциялар орналастырылды. Осы акциялардың атауы әлі сатылған жоқ. 

2016 жылдың 30 желтоқсанында сатып алушылар компанияға өз 

тауарларын 31 желтоқсанда қабылдайтынын хабарлады. Алайда, олардың 

жүргізушісі боранға түсіп, тауарларды 2017 жылдың 2-қаңтарында ғана алып 

кете алды. Осы тауарларды 31 желтоқсандағы компания қоймаларында 

сақтағандықтан, олар инвентарлық тізімге енгізілді. «Батыс» компаниясы бұл 

тауарларды    130 000 теңгеге бағалады. 

«Батыс» компаниясы 29 желтоқсанда жаңа тауарларды сатып алуға 

арналған шот-фактураны төледі. Компания осы тауарларды 2016 жылғы 31 

желтоқсанда сатып алу үшін жүргізушіні жіберді. Дегенмен, жүргізуші боранға 

түсіп, сол күні тауармен қайтара алмады. Тауарға төленген сома 260 000 теңге 

қалды. 

1. 2016 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша компанияның 

балансында көрсетілетін тиісті қорлардың қалдықтарын анықтаңыз. 

2. «Батыс» компаниясы сауда компаниясы болып табылады және TM3 үшін 

үздіксіз есептеу әдісін қолданады. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша түзетілгенге дейінгі қалған инвентарь 1 383 000 теңгені құрайды. Кез-

келген қажетті түзетулерді көрсетіңіз. 

3. Бұл түзетуді жариялауға қатысты қандай түсіндірулер бар? Қандай екі 

ықтимал жағдай осындай жариялау қажеттілігін тудыруы мүмкін еді. 

 

Тапсырма 4.4 «Мерей» АҚ офистік жиһаздың бір үлгісін шығарады, 

барлық өнімдер бірдей. Жыл ішінде келесі шығыстар болды (мың теңге): 

 



 

24 

 

Еңбекақы:  

      өндіріс қызметкерлері                                      80000 

      қосалқы жұмысшы 25000 

      сатушылар 30000 

       әкімшілік персонал                               15000 

Өндірісте қолданылатын шикізат                     114000 

Ғимаратты жалға алу                                     15000 

Өндірістік жабдықтарды амортизациялау         5000 

Энергиямен жабдықтауға шығындар                 8000 

                                            

 

Қосымша ақпарат: 

Инвентаризация кезеңінің басталуы болмады.  

Кешке 800 бірегей өнім шығарылды. Жылдың соңында өнім өндірілді, 

яғни, аяқталмаған өндіріс болмады. 

 600 тонна жеке өнім сатты 450 тонна. бір теңгеге. Өндірістің 2/3 бөлігінде 

шығарылады.  

Қалған аудан әкiмшiлiк кеңселер үшiн пайдаланылады. 

Өндірісті қуаттандыру үшін тұтынылған электр энергиясының 3/4 бөлігі 

қолданылады. 

Қаңтарда компания өзінің акционерлік капиталына салынған жарғылық 

капиталының 500 000 теңгесі бар өз қызметін бастады, оның ішінде негізгі 

құралдарды сатып алу үшін 50 мың теңге пайдаланылды. Есепті кезең ішінде 

компания ештеңе сатпады және несиеге сатып алмады. 

Өнімнің бірлігіне арналған өндірістік шығын дегеніміз не? Жылдың 

соңында қол жетімді өнімдердің бірлік құны қандай? 

 

 

Тапсырма 4.5 31 желтоқсандағы «Королан»бойынша жүргізілген 

босалқылардың нәтижесінде мынадай ақпарат алынды: 

 

Өнім Бірліктер саны 1 дананың 

өзіндік құны 

1 дананың 

нарықтық 

бағасы 

Аудиотехника: 

Радиоқабылдағыштар 330 85 93 

CD ойнатқыштары 250 111 100 

Кассета палубасы  311 81 90 

Ойыншыларды жазу  194 52 41 

Бейне жабдығы: 

Теледидарлар  460 140 115 

Бейнемагнитофондар 281 93 84 

Бейнекамералар  212 320 322 
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Бағасы мен нарықтық құны арасындағы ең кішісі: 

а) жалпы қор үшін; 

b) тауар қорынан әр өнімге өтінімде. 

ҚЕХС стандарттарына сәйкес әдіс ұсынылады 

2 - а) немесе б)? 

 

 

Тапсырма 4.6. Роботтық компания тоналды. Көп мөлшердегі тауарлар 

сомасы тоналды. Сақтандыру компаниясы шығынды толық өтейді. 

Инвентаризация нәтижесінде құтқарылған тауарлардың құны 256,0 мың теңге 

болды. Қосымша ақпараттар бар, мың теңге: 

 

 Өзіндік құны                                                                          

бойынша 

Бөлшек бағамен 

Кезең басындағы қорлар 400.0 475.0 

Сатып алу және 

қайтарымдардың  

қайтарылуы                          

   60,0    80,0 

Сатып алу 3 100.0 4 925.0 

Көлік шығыстары     105,0  

Іске асыру  4 570,0 

Тауарларды қайтару және 

арзандату 

       85.0 

 

           Бөлшек бағалар әдісін қолданып, кезең соңында тауарлық-материалдық 

қорларға шамамен бағалау жасаңыз. Ұрланған тауарлардың сметалық құнын 

есептеңіз. 

 

Тапсырма 4.7 Электрлік тұрмыстық техникамен жабдықтаушы келесі 

тауарларды сатып алуды жүзеге асырды: 

 

 Сатып алу, 

дана. 

 

1 дананы 

сатып алу 

бағасы, теңге 

Сату, дана. 1 дана үшін 

бөлшек 

бағасы, теңге 

5 қыркүйек  10 300   

12 қыркүйек  60 310   

30 қыркүйек  50 308 70 360 

1 қазан  80 312 60 365 

20 қазан  70 309 40 366 

4 қараша  40 314 50 367 

 

Есеп саясатына сәйкес, кәсіпорын қорлардың құнын анықтау үшін ФИФO 

әдісін қолданады. Жалпы әкімшілік шығыстар сату құнының 10 пайызын 
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құрайды. Сатушылар 20 000 теңге көлемінде ай сайынғы жалақы алады, 

сонымен бірге сатылған тауарлардан қосымша 5%. 

 

Қажетті: 

а. 30 қыркүйектегі жағдай бойынша тауарлық-материалдық 

құндылықтарды есепке алудың өзіндік құнын есептеңіз. 

б. 30 қыркүйекке жоспарланған қордың құнын таза сату бағасымен 

есептеңіз. 

в. ҚЕХС (IFRS) 2 «Қорлар» сәйкес 30 қыркүйектегі жағдай бойынша 

қаржы есептілігіне енгізілетін соманы есептеңіз. 

г. Акциялардың таза сату бағасының олардың өзіндік құнынан неғұрлым 

төмен болуы мүмкін төрт себеп келтіріңіз. 

 

Тапсырма 4.8 «Люкс» ЖШС мерзімді қорларды есепке алу әдісін 

пайдаланады. Шілде айындағы A тауарлы тауарларына келесі ақпарат қол 

жетімді: 

 

Күні Операция Сатып алу Жүзеге асыру 

Саны Бағасы Құны Саны Бағасы Құны 

01.07   Бастапқы 

сальдо 

100   4,10   410    

06.07   Сатып алу 800   4.21   3368    

07.07   Жүзеге асыру    300   7,00   2100 

10.07   Жүзеге асыру    300 7,30 2190 

12.07   Сатып алу 400   4,54   1816    

15.07   Жүзеге асыру    200   7,40   1480 

18.07   Сатып алу 300 4,60   1380    

22.07   Жүзеге асыру    400   7,40   2960 

25.07   Сатып алу 500   4,70   2350    

29.07   Жүзеге асыру    200   7,50   1500 

 Барлығы 2100   х   9324   1400   х   10230 

           

«Люкс» ЖШС-нің 1 тамыздағы тауар құның келесі әдістердің әрқайсысын 

пайдалана отырып тапқанда қандай болады: 

1. ФИФО; 

2. Орташа салмақ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

5 Негізгі құралдар есебі 

 

Негізгі құрал-жабдықтар: 

(а) тауарларды немесе қызметтерді өндіруге немесе жеткізуге, басқа 

тұлғаларға немесе әкімшілік мақсаттарға лизингке арналған, сондай-ақ, 

б) бір кезеңнен астам уақыт бойы қолданылады. 

Негізгі құралдар көптеген өндірістік циклдарда қолданылады, олар бірте-

бірте ескіреді және қасиеттері мен нысандарын сақтайды, олардың құндылығын 

өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) құнына аударады. 

Өндірістік процеске қатысу сипатына байланысты негізгі құралдар 

бөлінеді: 

• өндірістік - бұл өндіріс процесіне тікелей қатысу немесе оған жағдай 

жасау үшін негізгі құралдар. Олардың ішінде өнеркәсіптік ғимараттар мен 

құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, өлшеу және бақылау құралдары мен 

аппараттары, зертханалық жабдықтар, көлік құралдары, өндірістік және 

шаруашылық жабдықтар, құралдар; 

• өндірістік емес - тұтынудың негізгі құралдары. Олар өндіріс процесіне 

қатыспайды, бірақ кәсіпорынның қызметкерлерінің мәдени және ішкі 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған. 

Меншік бойынша негізгі құралдар бөлінеді: 

• меншікті - бұл субъектіге жататын және оның балансында көрінетін 

негізгі құрал; 

• жалдау - бұл басқа ұйымнан жалдау мерзімі ішінде белгіленген мерзімде 

алынған негізгі қаражат. 

Пайдалану сипаты бойынша негізгі құралдар бөлінеді: 

• пайдалану - өндірістік және шаруашылық қызметте пайдаланылатын 

негізгі құралдар; 

• белсенді емес (уақытша пайдаланылмаған) - уақытша 

пайдаланылмаған негізгі құралдар; 

• қоймадағы қор - оларды жөндеу, жою, авария болған кезде 

қолданыстағы негізгі құралдарды ауыстыру үшін резерв қалыптастыратын 

негізгі құралдар. 

Материалдық құрамы бойынша негізгі құралдар бөлінеді: 

• инвентарлық - маңызды мазмұнды, өлшенетін және нақтылы 

есептеумен (ғимараттар, құрылыстар, машиналар, жабдықтар); 

• инвентарлық емес - материалдық емес нысанды (күрделі шығындар, 

жер учаскесін жоспарлау және т.б.) жоқ шығындарға жатқызуға болмайтын 

негізгі құралдар 

Амортизацияланатын активтерді есепке алудың негізгі мәселелерінің бірі 

оны бағалау болып табылады. 

Ұзақ мерзімді активтерді бағалаудың мынадай түрлері бар: 

өзіндік құн (бастапқы өзіндік құн) - бұл сатып алынған немесе сатып 

алған кезде активті сатып алуға берілген басқа сыйақылардың әділ құнын 
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немесе басқа ХҚЕС талаптарына сәйкес бастапқы тану кезінде осы активтің 

бағалау сомасын; 

баланстық құн - жинақталған амортизацияны және жинақталған 

құнсызданудан болған шығынды шегергенде, баланста актив танылған сома; 

әділ құн - жалпы талаптары мен талаптары бойынша жасалынатын мәміле 

жасаған білікті, мүдделі тараптар арасындағы мәміле кезінде активті 

айырбастауға болатын сома; 

қалдықтың (таратудың) құны, егер ол өзінің пайдалы қызмет мерзімінің 

соңында болған деп болжанатын болса, негізгі құрал объектісі үшін белгілі бір 

уақыт кезеңінде компанияға алуы мүмкін болжанған шығындар; 

амортизацияланатын құн - қалдық құнды шегере отырып, өзіндік құнның 

орнына қаржы есептілігінде көрсетілген активтің немесе басқа соманың құны; 

өтелетін құн -  пайдалануды жалғастыратын ұйым үшін немесе оны сату 

жағдайында өтелетін сома үшін активтің құндылықтарының немесе құнының 

ең үлкені; 

пайдалану құндылығы - ұйымның активті пайдаланудан және оның 

пайдалы қызмет мерзімінің соңында немесе міндеттемені орындау жоспарынан 

кейін оны алуды жоспарлап отырған ақшалай қаражаттардың болашақ 

ағындарының дисконтталған құнын білдіреді; 

қайта бағаланған құн - амортизацияны және кейіннен жинақталған 

құнсызданудан болған шығынды шегергендегі қайта бағалау күніндегі әділ құн 

болып табылады. 

Негізгі құралдар объектісін бастапқы тану кезінде ұйым осы объектіні 

нақты өзіндік құны бойынша өлшеуі тиіс. 

Амортизация негізгі құралдардың пайдалы қызмет ету мерзіміне жүйелі 

түрде төмендеуін білдіреді. Пайдалы қызмет мерзімі - компанияның активін 

пайдаланудың күтілетін мерзімі немесе осы активті пайдалана отырып, 

компания осы активтерді пайдалануды көздейтін өнімдердің саны. Субъектілер 

амортизацияны есептеудің әр түрлі әдістерін қолдана алады, оның ішінде: 

• объектінің пайдалы қызмет мерзімі ішінде тұрақты амортизацияның 

тұрақты мөлшерін біркелкі есептеу болып табылатын сызықтық әдіс; 

• объектіні пайдаланудың бастапқы кезеңдеріндегі амортизацияның ең 

үлкен сомасын есептеуді және активтің пайдалы қызмет мерзімі ішінде 

амортизацияның біртіндеп азаюын көздейтін балансты азайту әдісі; 

• өндіріс (өндіріс) бірлігінің әдісі, соған сәйкес амортизация активтің 

немесе өндірістің күтілетін пайдаланылуына қарай есептеледі. 

Негізгі құрал-жабдықтарды, әсіресе, машиналар мен жабдықтарды 

пайдалану және есепке алу, оларды қолайлы жұмыс жағдайында ұстауға 

қосымша шығындарды талап етеді. Мұндай шығындар кейінгі шығындар деп 

аталады. Кейінгі шығындарды есепке алудың екі тәсілі бар. Бірінші көзқарасқа 

сәйкес, осындай шығындар сомасы негізгі құралдардың баланстық құнын 

арттыру арқылы капиталға тиіс, шығындарды нәтижесінде, егер Компания 

ақылға бастапқы жоспарлармен салыстырғанда, осы активтерден көп 

экономикалық пайда алу үшін есептейді. Олай болмаған жағдайда, екінші әдіс 
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шығындарды жөндеу шығыны ретінде қаралады және жиынтық кіріс туралы 

есепте танылады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. «Негізгі құралдар» терминінің анықтамасы қандай? 

2. Негізгі құралдардың пайдалы қызмет мерзімі қалай анықталады? 

3. Негізгі құралдарды сатып алудың нақты құнын не кіреді? 

4. Қазақстандық практикада пайдаланылған әділ құн бойынша негізгі 

құралдарды бағалау ма? 

5. Басқа ұйымдардан төлеуге арналған негізгі құралдарды алудың есебі 

қандай? 

6. Шоттарда өтеусіз алынған негізгі құралдардың құны қалай көрінеді? 

7. Негізгі құралдарды жою бойынша операцияларды есепке алу кезінде 

оның толық жарамсыздығына байланысты қалай көрінеді? 

 

5-Тақырып бойынша тәжірбиелік тапсырмалар 

 

Тапсырма 5.1 Компания өндірістік жабдықты сатып алды. - 2500000 теңге, 

көлік шығындары - 700000 теңге, кедендік баж - 250,000 теңге, қызметкерлерді 

оқыту - 430.000 теңге, сынақ тестілеу жабдықтарына арналған шығын 

материалдары - 140,000 теңге шот-жабдықтар құны: осы операцияға 

байланысты, Компания мынадай шығындарды шеккен. Жабдықтардың құнын 

анықтаңыз. 

 

Тапсырма 5.2 Ұйым өндірістік залының құрылысына жер сатып алынған 

және мынадай шығындар шегуі: жер құны - 3 700 000 теңге, сатып алу және 

сату мәмілелерді тіркеу бойынша құқықтық қызметтер үшін төлем - 280,000 

теңге, сайтында орналасқан ескі ғимарат, бұзу, - 1.300.000 теңге. Ескі 

ғимаратты бұзу нәтижесінде алынған материалдарды сатудан түсетін табыс 

320000 теңгені құрады. Сатып алынған жердің құнын есептеңіз. 

 

Тапсырма 5.3 Өндірістік залдың ғимараты 2016 жылғы 15 шілдеде 

42000000 теңгеге сатып алынды. Пайдалы қызмет мерзімі 35 (отыз бес) жылда 

анықталды. Компания негізгі құралдарды бағалауға және баланстық 

амортизация әдісіне қолайлы баламалы тәсілдерді қолданады. 2016 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша дүкеннің әділ құны 49800000 теңгені құрады. 

активтің баланстық құны қайта бағалау бара, амортизация шегерілген 

амортизация бухгалтерлік әдісі активті қайта бағалау көрсетуі 

 

Тапсырма 5.4 2016 жылдың 25 шілдесінде компания құны 750 000 теңге 

тұратын машинаны сатып алды, оның пайдалы мерзімі 10 (он) жыл болды. 

Амортизация құнды біркелкі есептен шығару әдісін қолдана отырып есептеледі 

(тікелей әдіс). Машинаның әділ нарықтық құны 2016 жылдың аяғында 850000 
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теңгені құрады. Активтің бастапқы құнының төмендеуі үшін амортизацияны 

есептен шығару (жою) арқылы қайта бағалау. 

 

Тапсырма 5.5 Пиццерия «Думди» пиццаны жеткізу үшін автокөлік сатып 

алды. Автокөліктің құны - 1400000 теңге. Автокөлік 5 жылға пайдаланылады, 

содан кейін оны тарату құны шамамен 200000 теңгені құрайды. «Деми» 

компаниясы бұл бес жылда 80 000 км жол жүретінін болжайды.  

1. Бірыңғай есептен шығару әдісімен бес жыл бойы амортизацияны 

есептеңіз. 

2. Көлік құралының бірінші жылы үшін делік, 18,000 км үшінші жылына 

15 000 км екінші жылмен, 20 000 км және 17,000 км бесінші жылдың төртінші 

жыл 10 000 км болды. Өндірістік бірліктердің амортизация әдісін есептеңіз.  

3. Төмендетілген баланс әдісімен амортизацияны есептеу. 

 

Тапсырма 5.6  1. Бес жыл бойы «Думди» пиццери машинаны сатты.  

а) егер автокөлік 350 мың теңге бағасымен сатылған болса, операцияны 

көрсетіңіз. Бұл сома ҚҚС қамтиды (12%).  

б) егер автокөлік 200000 теңгеден сатылған болса, операцияны көрсетіңіз. 

компаниясы «Dәmdі» 3,5 жыл бойы оған билiк ету кейін автокөлік, соның 

ішінде ҚҚС, 400,000 теңгеге сатылды болса  

2. қажетті операцияларды ой жүгіртіп, компания «Dәmdі» бірқалыпты 

амортизация әдісін қолданылады ұсынды.  

Ескерту: Бірінші қадам ретінде жинақталған тозуды іске асыру 

нүктесіне дейін есептеңіз. Амортизацияны реттегеннен кейін пайда мен 

залалды анықтауға және сату фактісін көрсетуге болады. 

 

Тапсырма 5.7 2015 жылдың 1 шілдесінде «Табыс» компаниясы 230 000 

теңгеге көшірме техникасын сатып алды. Машинаның қалдық құны 20 000 

теңге, пайдалы қызмет мерзімі 6 жыл болатыны күтілген. «Табыс» компаниясы 

офистік техниканың құнсыздануын есептеу үшін сандардың сомасын 

қолданады. 2017 жылдың 1 қазанында көшіргіші 156 000 теңгеге сатылды. Бұл 

сома ҚҚС қамтиды (12%). Сатуға дейін, амортизацияны жіктеу және есепке алу 

дұрыс жүргізілді. 

Көшірме сатылымын көрсету үшін бухгалтерлік операцияларды жазып 

алыңыз (бірінші қадам ретінде жинақталған амортизация сомасын анықтаңыз). 

 

Тапсырма 5.8 Компания 36000000 теңге сомасына жер учаскесін сатып 

алады және мың теңгеде келесі қосымша шығындарды орындайды: 

 

Қоқыс және құрғақ шөптерді тазарту     300 

Заңгерлер үшін сыйақы 1 500 

Құрылған шөптен компост тыңайтқыштарының қалдық құны    120 

Комиссиялық агент  1 130 

Жол жабыны  10 000 
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Мәміле бойынша шығындар  560 

 

Компания жер учаскесін сатып алудың қандай бағасын көрсетеді? 

 

Тапсырма 5.9  «Азимут» міндеті қаңтар 2007 жылғы 1 өз қызметін 

бастады бухгалтерия ойнату төмен амортизациялық аударымдар мен негізгі 

құралдар есепте оқыту басталды. Сізден осы есепті аяқтауға көмек сұралды. 

Есепте ұсынылған деректердің дұрыстығын сертификаттаумен қатар сіз 

компанияның есептік жазбаларынан және қызметкерлерден мынадай ақпаратты 

алды: 

1. Амортизация активті сатып алған айдың бірінші күнінен бастап оны 

иеленген айдың бірінші күніне дейін есептеледі. 

2. «А» және «А» корпусы «Альянс» АҚ-дан сатып алынды. «Азимут» АҚ 

жер учаскесіне және ғимаратқа 820000 теңге төледі. Сатып алу кезінде жер 

учаскесінің құны 90000 теңгені құрады, ал ғимараттың бағаланған құны - 

810000 теңге. 

3. B жері 2007 жылғы 2 қазандағы жағдай бойынша АҚ-ның 2500 жай 

акциясы үшін сатып алынды. Жерді сатып алған кезде акцияның номиналды 

құны бір акция үшін 5 теңге, ал әділ құны - бір акция үшін 30 теңге. Қазан 

айында «Азимут» АҚ болашақта жаңа ғимарат салу мақсатында осы жердегі 

қолданыстағы ғимаратты бұзғаны үшін 16 мың теңге төледі. 

4. Жаңадан сатып алынған жер бойынша құрылыс В құрылыс, желтоқсан 

31 By 2008 жылдың 1 қаңтарында 2009 АҚ «Азимут» бастады 450,000 теңгеге 

тең құрылыс күтілетін жалпы құны шілде 2010 құрылысын аяқтау және жаңа 

ғимаратқа көшу жоспарланып отыр жылғы 320.000 теңге төледі . 

5. Жабдықтың кейбір бөлігін «Азимут» АҚ сыйлыққа алды. Тасымалдау 

барысында жүзеге асырылған жабдықты тәуелсіз бағалау әділ нарықтық құны 

30 000 теңге және қалдық құны 3,000 теңгені құрады. 

6. Шығындарды орнату, сондай-ақ 14,900 теңге мөлшерінде әдеттегі алдын 

алу және жөндеу шығындарын - өндірістік жабдық жалпы құны 600 теңге 

тұрады 164900 теңге. Күтілетін қалдық құны - 6000 теңге. Өндірістік 

жабдықтар A 2009 жылдың 1 мамырында сатылды. 

7. 2008 жылғы 1 қазандағы бастапқы төлем 5740 теңге көлемінде жасалды, 

ал қалған төлем жыл сайын 6000 теңге бөлiп-бөлiп 11 төлемдермен жасалуы 

тиіс өндірістік жабдық B. сатып алынды. Бірінші төлем 2008 жылдың 1 

қазанында жасалды. Нарықтық пайыздық мөлшерлеме 8% құрады. 

 

2008 жылғы 31 желтоқсанында және 2009 жылғы 31 желтоқсанында 

аяқталған қаржылық жылдардағы жылжымайтын мүлік, үйлер мен 

жабдықтардың тозуы мен қозғалысы туралы есеп 

 

Активтер 
Сатып 

алу күні 
Құны 

Тарат

у 

құны 

Амортизаци

я әдісі 

Қызмет 

көрсету 

жылдар

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 

үшін 
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ы амортизациялы

қ аударымдар 

2008ж. 2009ж. 

Жер А 1 қазан 

2007 ж. 

(1) N/A N/A N/A N/A N/A 

Ғимарат А 1 қазан 

2007 ж. 

(2) 40000 Тікелей (3) 17450 (4) 

Жер Б 2 қазан 

2007 ж. 

(5) N/A N/A N/A N/A N/A 

Ғимарат Б Құрылыс 

барысын

да 

32000

0 

Осы 

санға 

- Тікелей 30 - (6) 

Сыйға 

тартылған 

жабдықтар 

2 қазан 

2007 ж. 

(7) 3000 Балансты 

азайту әдісі 

(20%) 

10 (8) (9) 

Жабдық А 2 қазан 

2007 ж. 

(10) 6000 Балансты 

азайту әдісі 

(24%) 

8 (11) (12) 

 

Жабдық Б 1 қазан 

2007 ж. 

(13) - Тікелей 20  (14) 

(N / A) - деректер жоқ, тозу және т.б. 

 

Жоғарыда келтірілген есептегі әрбір нөмірленген мақала үшін дұрыс 

соманы көрсетіңіз. 

 

6 Материалдық емес активтердің есебі 

 

Материалдық емес активтер жеке нысаны жоқ ақшалай емес активтерді 

анықтайды. 

Материалдық емес активтерді есепке алу 38 Материалдық емес активтер 

(IAS) ХҚЕС-ында реттеледі. 

Материалдық емес актив бастапқыда өзіндік құны бойынша бағаланады. 

Бөлек сатып алынған материалдық емес активтің өзіндік құны мыналарды 

қамтиды: 

- сауда жеңілдіктері мен жеңілдіктерді шегергенде импорттық баждарды 

және қайтарылмайтын сатып алуға салынатын салықтарды қоса алғанда, 

материалдық емес активтің сатып алу бағасы; 

- активті мақсатты пайдалану үшін дайындауға тікелей байланысты кез-

келген шығындар. 

Материалдық емес активтерді алу ұзақ мерзімді активтерді беру туралы 

актімен ресімделеді (ДА-1 формасы). 
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Материалдық емес активті есепке алу оның пайдалы қызмет мерзіміне 

байланысты болады. Пайдалы қолданудың шектеулі мерзімі бар материалдық 

емес актив амортизацияланады және пайдалы қызмет мерзімі белгіленбеген 

материалдық емес активтер амортизациялауға емес. 

Тиімді пайдалы қызмет мерзімі бар амортизациялық материалдық емес 

актив оның пайдалы қызмет мерзімі ішінде жүйелі негізде бөлінуі тиіс. 

Актив пайдалану үшін қол жетімді болған кезде, ол орналасқан жеріне 

және жай басшылығының ниетіне оның пайдалануға мүмкіндік болып 

табылады, яғни кезде Амортизация, сәттен бастап басталуы тиіс. 

Амортизацияны екі күннен ертерек тоқтатады: осы активті сатуға арналған 

ретінде жіктеу немесе оны тану тоқтатылған күнгі жағдай бойынша. 

Тікелей желі әдісі, азайтылатын қалдық әдісі және өндіріс бірліктерін - 

оның пайдалы қызмет мерзімінің ішінде жүйелі негізде активтің 

амортизацияланатын сомасын бөлу амортизациялық есептеу түрлі әдістерін 

қолданылуы мүмкін. қолданылатын әдіс активте жасалған болашақ 

экономикалық пайдаларды тұтынудың есептік сұлбасында негізделген 

таңдалған, және болашақ экономикалық пайдаларды тұтынудың болжамды 

сұлбасында өзгеріс болған реттерді қоспағанда, кезеңнен кезеңге дейін дәйекті 

қолданылады. 

Амортизация әдетте пайдада немесе залалда танылады. Дегенмен, кейде 

активке енгізілген болашақ экономикалық пайдалар басқа активтерді өндіруде 

сіңіріледі. Бұл жағдайда есептелген амортизация осындай басқа активтің 

өзіндік құнының бір бөлігі болып табылады және оның баланстық құнына 

қосылады. 

ХҚЕС (IAS) 36 «Активтердің құнсыздануы» сәйкес, компания оның 

баланстық құнына оның өтелетін сомасымен салыстыру арқылы құнсыздануға 

пайдалы қызмет мерзімі шектеусіз материалдық емес актив тексеру үшін қажет: 

- жыл сайын; 

- осы материалдық емес активтің ықтимал құнсыздануының дәлелі болған 

кезде. 

Материалдық емес активті тану келесі жағдайларда тоқтатылады:  

- активті шығару кезінде; 

- осы активті пайдаланудан немесе иеліктен шығарудан болашақ 

экономикалық пайда болмаған кезде. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Материалдық емес активтер дегеніміз не? 

2. Материалдық емес активтер негізгі құралдардан қалай ерекшеленеді? 

3. Материалдық емес активтер қандай? 

4. Материалдық емес активтердің бастапқы құны қандай? 

5. Жарғылық капиталға салым ретінде бағаланған материалдық емес 

активтер қалай бағаланады? 

6. Материалдық емес активтердің амортизациясын есептеудің қандай 

тәсілдері отандық тәжірибеде қолдануға рұқсат етіледі? 



 

34 

 

7. Материалдық емес активтердің тарихи құны бойынша қозғалысы 

қандай? 

8. Материалдық емес активтерді есепке алуда есепке алу саясатында 

қандай ерекшеліктер ашылуы керек? 

 

 

6-Тақырып бойынша тәжірбиелік тапсырмалар 

 

Тапсырма 6.1 «Аманат» компаниясы көкөніс кесу құралдарының жаңа 

түрлерін әзірлеу бойынша үнемі жұмыс істейді. Бұл компания ас үй техникасын 

шығарумен айналысады және сатуға арналған өнімдерде көкөніс кескіштің 

жаңа түрін енгізеді. Компанияның бухгалтерлері бір жыл ішінде осы өнімге 

арналған шығындардың жалпы сомасы, оның ішінде қызметкерлерге жалақы, 

материалдар, сынақтар және т.б. 1200000 теңгені құрады деп анықтады. Бұл 

компания есептік жазбаларында қалай көрінеді? 

 

Тапсырма 6.2 Үш жылдан кейін «Аманат» компаниясы жаңа «Ажар» 

көкөніс шаруашылығына патент сатты. «Ажар» компаниясы патент үшін 

1600000 теңге төледі. Патент мерзімі 20 жыл. Бұл операция «Ажар» 

компаниясының есеп жазбаларында қалай көрінеді? Сізге қандай да бір 

ақпаратты ашу қажет; Егер солай болса, қайсысы? 

 

Тапсырма 6.3 Екі жылдан кейін Samal жаңа компания осы патентті 

«Азхар» компаниясынан 2 000 000 теңгеге сатып алуды ұсынды. «Ажар» 

компаниясы оны сатпау туралы шешім қабылдады, т.к. Бұл олардың ең 

табысты өнімі болды. «Ажар» патенттің нарықтық құнын өзгертуді қалай 

көрсетуі керек? 

 

Тапсырма 6.4 Баланста көрсетілген патентті «Мирас» компаниясы 2015 

жылдың 31 желтоқсанында 1 500 000 теңгеге сатып алды. Патенттің құны оны 

пайдаланудың қалған кезеңінде шығындар үшін есептен шығарылуы тиіс. 

(Патенттің заңды мерзімі шығарылған күннен бастап 10 жыл). Патенттің 

амортизациясының жылдық мөлшерлемесін есептеңіз. Патенттің жыл сайынғы 

құнсыздануы туралы журналдық жазбаларды жазыңыз. 2017 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша материалдық емес активтің балансында 

есептеледі. 

 

Тапсырма 6.5 Келешек компаниясы бухгалтерлік есептің авторлық 

құқықтарын 200000 теңгеге сатып алды. Оқулықтың қарапайым пайдалы 

қызмет мерзімі - 4 жыл, бірақ авторлық құқықты кемінде 50 жыл жұмыс 

істейді. Авторлық құқықтың жылдық құнсыздануын есептеңіз. 

 

Тапсырма 6.6 «Сенім» АҚ 10 000 000 теңгеге «Жігер» АҚ компаниясын 

сатып алды. Осы компанияның активтері 9000000 теңге көлемінде, 
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міндеттемелер сомасы 1 000 000 теңгеге жетті. «Сенім» компаниясында актив 

ретінде пайда болған іскерлік беделдің мөлшерін анықтаңыз. «Сенім» ААҚ-ны 

басқа компания сатып алуды көрсету үшін бухгалтерлік жазбаларды жазыңыз. 

 

Тапсырма 6.7 30 маусым 2013 компания «А» жай акциялар «S» бір патент 

30 теңге 2000 корпорациясы «В» номиналы саудаланатын. «В» 

корпорациясының акциялары 2009 жылы 50 000 теңгеге сатып алынды. 

Корпорация жай акцияларының айырбастау күні бір акцияға 40 теңге нарықтық 

құны, және бухгалтерлік есеп стандарты «С» сәйкес патент таза баланстық 

құны 100,000 теңгені құрады еді. «А» патенттік компаниясы қай бағада 

көрсетілуі керек? 

 

 

7 Активтердің құнсыздануы 

 

Құнсыздану үшін ұзақ мерзімді активтерді тексеру үшін ұйым 36 

«Активтердің құнсыздануы» IAS Халықаралық стандарттарын қолданады. 

Стандарт компаниядан активтердің жай-күйін ықтимал амортизациялау үшін 

жүйелі түрде талдауды талап етеді. 

Стандарттың мақсаты баланста көрсетілетін активтерді ең жоғары 

деңгейде бағалау болып табылады. 

Стандарт көптеген активтерге, сондай-ақ еншілес ұйымдарға, қауымдасқан 

компанияларға және бірлескен кәсіпорындарға салынатын инвестицияларға 

қолданылады. Активтің өтелетін сомасын бағалау баланс күнінде активтің 

ықтимал амортизациясын көрсететін белгі пайда болған жағдайда жүргізілуі 

тиіс. 

Кәсіпорын сыртқы және ішкі сипаттамаларын ескеруі тиіс. Сыртқы - 

активтердің нарықтық құнын төмендеуі, компанияның қызметіне елеулі 

өзгерістер және басқа да ішкі белгілері - т.б. активтің ескіруі, процесс 

параметрлерін актив азайту. 

Активтің өтелетін құны активтің таза сату бағасының ең үлкен құнымен 

және оны пайдаланудан болған құнымен анықталады. 

Сатуға арналған таза сату бағасы - білімді, мәміле жасағысы келетін 

тараптар арасындағы мәміле жасасу арқылы активті сатудан алынған сома. 

Мәміленің сомасы активті сатумен байланысты шығыстарды ескере отырып 

түзетіледі. 

Пайдалану құны - бұл активті пайдалануды жалғастыру және оның 

пайдалы қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін зейнетақылардың күтілетін 

болашақ ағындарының дисконтталған құны. 

Құнсызданудан болған шығын активтің баланстық құны оның өтелетін 

сомасынан асып кеткен кезде танылады. Өтелетін сома әрбір жеке актив үшін 

бағалануы тиіс. Егер бұл мүмкін болмаса, онда компания ақша қаражатын 

қозғалысқа келтіретін бірліктің сомасын өтейді. Активтерге арналған 

генераторлық бірлік активті қамтитын активтердің ең аз тобы болып табылады 
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және активті одан әрі пайдаланудан түскен ақшалай қаражаттардың ағындарын 

тудырады. 

Ақша қаражатын қозғалысқа келтіретін бірліктердің құнсыздануынан 

болған залалдарды тану және бағалау принциптері жекелеген активтерге ұқсас. 

Ақша қаражатын қозғалысқа келтіретін бірліктерді олардың амортизациясына 

тексергенде, бизнес беделін және корпоративтік активтерді ескеру қажет. 

Егер гудвилл мен корпоративтік активтердің ықтимал амортизациясы 

белгілері болса, өтелетін құн активке тиесілі ақша қаражатын қозғалысқа 

келтіретін бірлік үшін анықталады. 

IAS (IAS) 36 Осы бірліктің активтерді жоғалту құнсыздануын анықтау 

үшін баланстық құны келтіретін бірлікті, тәртібін анықтау үшін қадамдар 

тәртібін белгілейді. 

Алдыңғы жылдары құнсызданудан болған шығындар құнсызданудан 

болған шығынды уақытта өтелетін сомасын бағалаулардағы өзгерістер болды 

танылды жағдайда азайтылуы тиіс. шығын сомасы ғана құнсыздану бойынша 

шығын танылмаса емес актив үшін өткен жылдары болса, анықталған еді 

баланстық құны астам баланстық құнын аспайтын болуына әкелмейді деңгейге 

дейін азаяды. 

Құнсызданудан болған залалды азайту құны бойынша есепке алынатын 

активтер бойынша кіріс ретінде танылуға және қайта бағаланған сомалар 

бойынша есепке алынатын активтерге қайта бағалаудан болған ұлғаю ретінде 

ескерілуі тиіс. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Мүлікті бағалауды анықтаңыз. 

2. Қандай заңнамалық құжаттар мүлікті бағалау үшін негіз болып 

табылады? 

3. Құнсызданудан болған залалды анықтау. 

4. Құнсызданудан болған залалды қалпына келтіру. 

 

7-Тақырып бойынша тәжірбиелік тапсырмалар: 

 

Тапсырма 7.1 2000 жылы Nomad өндірісті ұйымдастыру үшін 3 000 000 

теңгеге жабдық сатып алды. Жабдықтың есептік қызмет ету мерзімі 15 жылды 

құрайды, жабдықты тарату құны нөлге тең. 

Компания құрал-жабдықтардың құнсыздануын есептеудің бірыңғай әдісін 

15 жыл пайдаланады. 

2005 жылдың соңында үкімет компанияны сату мен өндірісті қысқартуға 

мәжбүрлейтін заң қабылдады. 

 «Номад» компаниясы 1700000 теңгеге өнім сатып алуға дайын сатып 

алушы бар. Шығаруға арналған шығыстар 200 мың теңгеге бағаланады. 

Жабдықтарды пайдаланудан күтілетін келешек ақшалай қаражаттар 

ағынының схемасы (өндірістің азаюымен) төменде келтірілген. Тәуекелге 

негізделген пайыздық мөлшерлеме = 10%. 
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Жыл 
Болашақ ақша 

ағыны мың теңге 

Дисконттау 

коэффициенті 

(і=10%) 

Болашақ ақша ағындарының 

дисконтталған құны 

мың теңге 

2006 253 0,909  

2007 273 0,826  

2008 290 0,751  

2009 304 0,683  

2010 313 0,621  

2011 307 0,564  

2012 289 0,513  

2013 245 0,467  

2014 184 0,424  

2015 61 0,386  

 

2005 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша өтелетін соманы есептеп, 

активтің құнсыздануын көрсететін орналастыруды жазыңыз. 

 

Тапсырма 7.2 Компания өз активтерін құнсыздануға сынақтады, оның 

барысында жабдықтың құны қайтарылмайтын түрде азайғандығы анықталды. 

270,000 мың жабдықтар сомаларды баланстық құны. Теңге Әділ құн 

шығындары шегерілген 230000 мың. Теңге жабдықтарды пайдалану алдағы 3 

жылда ақша ағындарын күтілуде 97000 мың теңгені құрайды. Жылына теңге, 

8% дисконттау ставкасын пайдалану. Жабдық жыл бойы қаншалықты 

арзандады? 

 

Тапсырма 7.3 2009 жылғы 31 желтоқсанда АҚ «Арман» 400 млн іскерлік 

беделі. Теңге, оның ықтимал құнсыздану бойынша, АҚ «Огонек» 

шоғырландыру бойынша туындайтын. зерттеу, АҚ «Огонек» таза активтері 

ақша ағындарының құру үш орталықтары арасында таратылды, және 

орталықтың әрқайсысында құндылығы есептелген. мынадай түзетулерге дейін 

орталықтарының әрқайсысының баланстық құны (. м) болып табылады: 

 

 Орта 1 Орта 2 Орта 3 

Лицензиялар 25 - - 

Жер, ғимарат және жабдық 300 150 200 

Таза ағымдағы активтер 100 125 100 

Барлығы 425 275 300 

Ортаны қолдану құндылығы 360 340 325 

 

Бұл мүмкін емес, бірақ АҚ «Огонек» таза активтерінің қалған жоғарыдағы 

кестеде сәйкес таратылды қолма-қол ақша ағыны құру жеке орталықтарының 

арасындағы гудвиллді бөлуді ақылға қонымды болып табылады. «Огонек» 

Лицензия нарықтық бағасын жоқ, бірақ барлық басқа ағымдағы активтердің 
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нарықтық бағасы олардың баланстық құнын асады. АҚ «Огонек» өтелетін 

сомасы, қолма-қол ақша ағыны құру бірыңғай нүктесі 1.025 млрд құрады. Теңге 

2009 жылғы 31 желтоқсандағы туралы. 

Тапсырма: 

1. Ақша ағыны жасау қысқаша гудвиллдің ықтимал құнсыздануын талдау 

мақсатында түсіндіру, және неге осы талдау шеңберінде, АҚ «Огонек» таза 

активтері орталықтарына таратылды. 

2. Көрсету қалай орталығында 1 амортизация байланысты шығындар, 

«Арман» шоғырландырылған қаржылық есептілігінде орталығының 1 таза 

активтерінің баланстық құнына әсер етеді. 

3. 2009 жылғы 31 желтоқсанда «Огонек» шоғырландыру бойынша іскерлік 

беделдің баланстық құнын ықтимал құнсыздану әсері талдау түсіндіріңіз және 

есептеу. 

 

 

 

8 Ұйымның міндеттемелерінің есебі 

 

Міндеттеме – ұйымның өткен шақтағы оқиғаларынан туындайтын 

борышы. Оның реттелуі экономикалық пайдасы бар ресурстардың 

субъектісінен шығуға алып келеді. Қазір бар және болашақтағы міндет (пиғыл) 

айырмашылығын түсіне білу керек.  

Міндеттеме келесі сипаттамалармен анықталады:  

– міндет қазіргі уақытта орын алуы тиіс және экономикалық өмірдің өткен 

фактілерінің салдары болып табылады. Мысалы, ұйым жауапты болатын 

тауарларды немесе қызметтерді сатып алу сияқты; 

– Міндеттер ұйымның экономикалық байланыстарын қолдау мақсатында 

немесе әдеттегі қызмет бағытына сәйкес төлемдер қажеттілігіне байланысты 

болса, кредиторлық берешек ретінде әрекет етеді; 

– Міндеттеме нақты орындалуы тиіс. Бірақ бұл төлемдер болашақта өзгеруі 

мүмкін болғандықтан, нақты бағаны алу керек деген сөз емес; 

– Міндеттің орындалу мерзімін айқындай керек, бірақ нақты дата белгілі 

болмауы да мүмкін. Ол жаңа міндеттемелерді қабылдау арқылы ұзартылуы 

мүмкін немесе міндеттемені акцияларға айырбастау арқылы жойылуы мүмкін. 

Дегенмен, бұл міндеттеменің біліктілігіне кредиторлық берешек ретінде әсер 

ете алмайды; 

– борыштық міндеттеме туындаған субъект жеке тұлға немесе тұлғалар 

тобы ретінде анықталуы тиіс. 

Міндеттеме қарыз пайда болған кезде ғана есепке тіркеледі. 

Міндеттемелер (кредиторлық берешек) әдетте, қарызды төлеу үшін қажетті 

ақшалай соманың немесе нарықтағы ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің 

құнымен белгіленеді. 
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Ұйымда әдетте қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді деп жіктелген бірнеше 

міндеттеме болады. Ұйымның қазіргі айналымдағы қаражатын пайдалануды 

талап ететін міндеттемелер қысқа мерзімді немесе ағымдағы деп аталады. 

Ағымдағы міндеттеменің орындалу мерзімі бухгалтерлік баланс күні 

немесе бизнес циклі басталған күннен бір жыл ішінде орын алады.   

Ағымдағы немесе қысқа мерзімді міндеттемелерге мыналарды мысалға 

келтіруге болады: төлемдер, қысқа мерзімді вексельдер, төленетін жалақы, 

кепілдік қызмет көрсету, әлеуметтік қамтамасыз ету жалақысынан және өзге де 

салықтардың шегерімдері және алдын-ала алынған аванстар. 

Ұйымның қазіргі айналымдағы қаражатын пайдалануды талап етпейтін 

міндеттемелер ұзақ мерзімді деп жіктеледі. Себебі олардың өтеу мерзімі бір 

жылдан көп. 

Ұзақ мерзімді міндеттемелерге мысал ретінде мыналарды жатқызуға 

болады: лизингтік міндеттемелер, ұзақ мерзімді вексельдер, өнім сапасын 

қамтамасыз ету бойынша міндеттемелер және төлем облигациялары. 

Міндеттемелерді реттеу түрлі жолдармен жүзеге асырылуы мүмкін:  
- қолма-қол ақшаны төлеу;  

- басқа активтерді беру; 

 - қызметтер көрсету; 

 - бір міндеттемені екіншіге ауыстыру; 

- міндеттемелерді меншікті капиталға аудару. 

Кредитордық құқығынан бас тарту немесе айырылып қалу сияқты басқа да 

реттеу тәсілдері болуы мүмкін. 

– Төлем шоттары немесе кредиторлық саудалық берешек несие арқылы 

алынған тауарлар, жабдықтар немесе қызметтер үшін жеткізушілер алдындағы 

міндеттеме шоттарындағы қалдық болып табылады.Төлем шоттары қызметтері 

алу уақыты немесе активтерге құқықты сатып алу және олар үшін ақша төлеу 

уақытында айырмашылыққа байланысты туындайды. Несие бойынша осы 

уақыт сату шарттарында көрсетіледі. Әдетте ол 30-дан 60 күнге дейін 

созылады. 

Көптеген бухгалтерлік жүйелер тауарлар сатып алынған кезде немесе іс 

жүзінде шот-фактураларды алған кезде есепке алынады. Көбінесе тауарларды 

тіркеуде кідіріс бар және бухгалтерлік кітаптарда тиісті міндеттемелер бар. 

Егер меншіктік тауарға дейін сатып алушыға өтсе, мәміле меншік құқығын 

беру сәтінде көрсетілуі тиіс.Бір есепті кезеңнің соңында және келесі есепті 

кезеңнің басында орын алатын мәмілелерге назар аудару керек. Себебі есепке 

алынған тауарлардың сомасы міндеттемелерге сәйкес екенін және акциялар мен 

шот-фактуралардың көрсетілуін қамтамасыз етілгендігіне көз жеткізу керек. 

Төлем шоттарының сомасын өлшеу өте қиын емес, өйткені сатушыдан 

алынған шот-фактура төлем мерзімін және шот бойынша төлем үшін нақты 

соманы көрсетеді. Жалғыз есеп айырысу ақшалай жеңілдіктердің сомасын 

есептеуге байланысты болуы мүмкін. 

Вексельдер дегеніміз болашақта белгілі бір соманы төлеу үшін жазбаша 

түрдеге уәде. Олар іске асыру, қаржыландыру немесе басқа да операцияларды 
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жүзеге асырудың нәтижесі болуы мүмкін. Кейбір салаларда, ашық шоттардағы 

несиені әдеттегі ұзартудың орнына, сауда-саттық мәмілесі шеңберінде 

вексельдер (көбінесе төлем үшін вексельдер деп аталады) талап етіледі. 

Банктерге немесе қарызға алынған компанияларға төленуге жататын 

вексельдер, әдетте, қолма-қол ақша алуға байланысты туындайды. Вексельдер 

қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді ретінде жіктелуі мүмкін, өтеуіне 

байланысты. Вексельдер сондай-ақ пайыздық мөлшерлеме (пайыздық төлем 

шоттары) немесе мөлшерлемесіз (пайызсыз шот) болуы мүмкін. 

Ұзақ мерзімді міндеттемелердің ағымдағы бөлігі. Кейінгі есептік кезеңде 

төленетін облигациялардың, ипотекалық несиелердің және басқа да ұзақ 

мерзімді міндеттемелердің бөлігі - ұзақ мерзімді міндеттемелердің ағымдағы 

бөлігі - қысқа мерзімді міндеттемелер ретінде көрсетіледі. Егер ұзақ мерзімді 

берешектің ағымдағы бөлігі мерзімдік жылдық төлемдер бойынша өтелетін 

сериялы облигацияларға қатысты ұзақ мерзімді берешектің бір бөлігі ғана 

төленетін болса, ұзақ мерзімді берешектің ағымдағы бөлігі ағымдағы 

міндеттемелер ретінде, ал қалған бөлігі ұзақ мерзімді борыш ретінде 

көрсетіледі. 

Ұзақ мерзімді міндеттеменің ағымдағы бөлігі ағымдағы міндеттеме ретінде 

жіктелмеуі керек, егер: 

- осы мақсаттар үшін арнайы жинақталған активтердің есебінен өтеледі, 

сондықтан ағымдағы активтер ретінде жіктелмеген; 

- жаңа қарыздың есебінен қайта қаржыландыру немесе өтеу; 

- меншікті капиталға айналды. 

Бұл жағдайларда ағымдағы активтерді немесе басқа да ағымдағы 

міндеттемелерді қолдануға болмайды. Сондықтан оларды қысқа мерзімді 

міндеттемелер деп атау орынды емес. Мұндай қарызды өтеу жоспары жақшада 

немесе қаржы есебінің түсіндірме жазбасында жазылуы тиіс. 

Ұйымның міндеттемелерінің үлкен үлесі қызметкерлерге жалақы беру 

міндеттемесі болып табылады. Жалақы негізгі және қосымша бөліктерден 

тұрады. Еңбекақының салыстырмалы тұрақты бөлігі болып табылатын негізгі 

жалақы ресми жалақыдан (тарифтік ставкалардан) тұрады. Қосымша еңбекақы 

төлеу негізінен қосымша ақылар, бонустар мен алымдар және төлемдердің 

басқа түрлерінен тұрады. 

Еңбекақы төлеудің ұйым тәжірибесінде екі негізгі формасы – уақытты 

негізде және келісімді.  

Келісімді еңбек ақы төленген кезде қызметкер орындалатын немесе 

өндірілетін өнімнің әр бірлігі үшін (өндірістік операцияларда, данада, 

килограммда, текше метрде және т.б.) алдын ала белгіленген сомада алынады. 

Келесімді жалақыны келесідей жалақы жүйелеріне бөлуге болады: 

– тікелей келісімді 

– келісімді-сыйақылы 

– келісімді-ілгерінді 

– жанама келісімді 

– аккордты 
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Ұйымның еңбекті ұйымдастыру түріне байланысты, бұл жүйелер өз 

кезегінде жеке және ұжымдық бөлінеді. 

Тікелей келісімді жүйе шығарылымның әрбір бірлігі үшін төлем мөлшерін 

белгілейді. 

Келісімді сыйақылы түрі қосымша сыйақы төлеуді көздейді – белгіленген 

көрсеткіштер мен шарттарды орындау үшін бонус төленеді. 

Келісімді ілгерінді түрінде шектеулі мерзімге және өндірістің шешуші 

секторларында рұқсат етілуі мүмкін және еңбектің өтемақысын және бастапқы 

(базалық) мөлшерлеменің нормаларын қалыпты мөлшерлемелермен 

қамтамасыз етеді және бастапқы базадан жоғары (прогрессивтік) ставкалар 

бойынша жоғарыда жұмыс істеген кезде төленеді. 

Жанама келісімді түрінде әдетте, қосалқы жұмысшылардың 

(құрылысшылар, жөндеуші және т.б.) жұмысына ақы төлеу үшін 

пайдаланылады және олардың табысы қызмет көрсетілетін негізгі өндірістің 

қызметкерлері шығаратын өнімдерге қатысты бағалары бойынша анықталады. 

Аккорды жүйеде тұтастай жұмыстың тұтас кешенін орындауға арналған 

үзілістер негізінде белгілі бір уақыт ішінде табыстың мөлшерін белгілейді. 

Біржолғы жұмысты орындауға арналған түпкілікті есептеу барлық объектіні 

қабылдағаннан кейін жасалуы мүмкін. 

Келісімді жалақы түрін жеке және ұжымдық еңбектің үлесі және оның 

түпкілікті нәтижесі стандартталуы және есепке алынуы мүмкін жұмыс орны 

мен түрлеріне қолданған пайдалы. ал жұмыс сапасының көлемі (шығарылым 

көлемі) қызметкердің тәжірибесіне және біліктілігіне (біліктілігіне) 

байланысты. 

Еңбекке ақы төлеудің уақытша нысаны қызметкердің жалақысы белгілі бір 

тарифтік ставка бойынша немесе ол жұмыс істеген нақты сағат үшін жалақы 

бойынша есептелетін уақыт деп аталады. 

Жалақы төлеудің уақыттық нысаны қарапайым мезгілді және мезгілді-

сыйақылық ақы төлеу жүйесіне бөлінеді. 

Қарапайым мезгілді жүйе жағдайында қызметкердің жалақысы оның нақты 

жұмыс уақыты үшін берілген тарифтік ставка немесе жалақыға сәйкес 

есептеледі. 

Нақты сандық және сапалық көрсеткіштерге немесе жағдайларды 

орындауға арналған бонуспен толықтырылған қарапайым уақыттық еңбекақы 

жүйесі мерзімді сыйақы төлеу жүйесі деп аталады. 

Ұйымдардағы еңбекақы төлеудің нысандары мен жүйелері ұжымдық 

келісімдермен немесе жұмыс берушінің актілерімен анықталады. Әр нақты 

жағдайда өндірістің ұйымдық және техникалық шарттарына неғұрлым сәйкес 

келетін формасы мен жалақы жүйесі пайдаланылуы керек, осылайша еңбек 

қызметінің нәтижелерін жақсартады. 

Инженерлік, әкімшілік және басқа қызметкерлердің еңбекақысы үшін 

сыйақы төлеген жағдайда әрбір айдың соңында аталған топтағы 

қызметкерлердің жалақысы есептеледі. Еңбекке ақы төлеудің бұл түрінің 

ерекшелігі, еңбекақы төлеудің нақты уақытында жұмыскерге белгіленген 
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тарифтік ставка (жұмыс) немесе жалақы (басқарушы персонал) бойынша 

төленеді. 

Еңбекақы төлеу, уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақы, 

босану, мереке төлену және т.б. бойынша есеп айырысу, сондай-ақ жеке табыс 

салығы мен міндетті зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан алынатын 

аударымдар еңбекақы қорына аударылады. Шегерімдердің басқа түрлері де 

есеп парағында көрсетілген: алимент, материалдық залалды өтеу, есеп-қисап 

бойынша қарыздар және басқалар. 

Айына төленетін жалақының жалпы сомасын анықтау үшін бастапқы 

құжаттар топтамасын жинап, жалақы жинақтап, шегерімдерді жасау қажет. 

Жалақы төленетін және төленетін ақы туралы деректерді жинақтайтын құжат 

жалақы деп аталады. 

Тиісті табыстар осы бөлімде бөлімшелерде, бөлімшелерде, қызметкерлер 

санаттарында, төлем түрлерінде, яғни жалақы қорын және есептілікті 

пайдалануды бақылау үшін қажет контекстте көрсетілген. Осылайша, жалақы 

ведомосы қос функцияны орындайды: біріншіден, қызметкерлер мен 

қызметкерлерді есептеу үшін пайдаланылады, екіншіден, бұл 3350 «Қысқа 

мерзімді еңбекақы төлеу бойынша қарыздар» есебіне аналитикалық есептің 

нысаны. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Қарыздар нені білдіреді, оларды ескеру себептері қандай? 

2. Кредиторлық берешектің аналитикалық есебі қандай мақсатта қажет? 

3.Ұйымның кредиторлық берешегі қандай жағдайларда есептен 

шығарылады? 

 4.Жабдықтаушыларға, мердігерлерге және басқа ұйымдарға қандай 

құжаттар жіберіледі?  

 

8 тақырып бойынша тәжірбиелік тапсырмалар 

 

Тапсырма 8.1 1 Кесте бойынша жеткізушілермен және мердігерлермен 

есеп айырысу арқылы жиһаз фабрикасының есепке алу операцияларын көрсету. 

Бұл тапсырманы шешу кезінде ҚҚС ескеріледі: 

 

№ Операциялар мазмұны Дебет Кредит Сумма,  

теңге 

1 Қоймаға фанера тасымалдау кезінде 

көрсетілген транспортық қызметтері үшін 

«Такси-город» АҚ аванс аударылды 

  2975 

2 Монтаждау қажет фрейзерлік стакандарға 

арналған «Станкостроитель» АҚ есебі 

төлемге қабылданды 

  158643 

3 Фрейзерлік стақандарды жеткізгені үшін   3674 
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«Гортранс» АҚ есеп-шотын қабылдады 

4 «Пиллама» АҚ есебін 67894 сомаға тауар 

өндірісі кезінде қолданылатын фанерге 

төлеу үшін қабылданды. 

   

Жиһаз фабрикасының жүк тиегіштері 

түсірген кезде 647 теңге тұратын 2 парақ 

бүлінген. (Табиғи шығындардың 

мөлшерлемесі шегінде немесе ұйымның 

кінәсі бойынша босалқылардың 

жетіспеушілігі анықталды) 

5 «Такси-Горд» ұйымының фанерді қоймаға 

жеткізу бойынша көліктік қызметтерді 

ұсыну актісі рәсімделді 

  2975 

6 Жиһаз үлгісінің дизайн-маркетін 

дайындағаны үшін АҚ «Формат» есеп-шоты 

қабылданды 

  10670 

7 «Ремстрой» АҚ шеберхана жабдықтарын 

ұстауға арналған қызметтері қабылданды 

  6791 

8 «Станкостроитель» АҚ алдындағы берешек 

ағымдағы шоттан өтелді 

  158643 

9 «Связьинформ» АҚ шоттарын зауыт 

басшылығының телефон қоңыраулары үшін 

төлемі қабылданды 

  1645 

10 Алдын-ала төлем «Woodworking» АҚ-ға 

алдағы ағаш материалдарын жеткізгені үшін 

берілді 

  120000 

11 «Водоканал» АҚ есеп айырысу шотына 

өткен айда тұтынылған технологиялық су 

үшін қайта есептеу үшін алынған сомалар 

енгізілді 

  4870 

12 «Деревообработка» АҚ ағаш қоймаға текше 

метр 1000 теңгеден 118 текше метр 

көлемінде жеткізді. Ал жеткізушінің есеп 

айырысу құжаттарында және жеткізілім 

шартына сәйкес жеткізілетін брус саны 120 

текше метрді құрауы тиіс 

   

13 «Деревобобротка» АҚ-ның тауарлар мен 

материалдардың тапшылығы анықталғаны 

туралы талап 

   

14 «Гортранс» АҚ ағымдағы шотынан берешек 

сомасы аударылды 

   

15 №1 цехта өртті жою үшін Өрт сөндіру 

қызметінің есеп-шоттары қабылданды 

  10678 

16 «Формат» АҚ алдындағы берешек ақшалай   10670 
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түрде қайтарылды 

17 «Пилорама» АҚ алдындағы берешек 

ақшасы аударылды 

  67894 

18 «Спецмонтаж» АҚ-ға берілген 

«Спецмонтаж» АҚ аванстық төлемі осы 

жеткізушіден тапсырыс берілетін 

материалдың болмауына байланысты есеп 

шотына қайтарылды 

  74652 

19 «Северсталь» АҚ-да 07.02.2001 ж. талап 

етілмеген аванс қайта алынды 

  4780 

20 «Деревообработка» АҚ-ға ұсынылған талап 

қанағаттандырылды, ақша есеп айырысу 

шотына аударылды 

   

21 «Релком» АҚ жеткізушінің есептік 

құжаттарында анықталған қателіктер 

туралы шағымданды (оларды 

қабылдағаннан кейін) 

  387 

22 «Архимед» АҚ қанағаттандырмайтын 

тараптардың шағымы көрсетілген (дүкен 

жабдықтарын жөндеу бойынша 

жұмыстардың нашар орындалуына 

байланысты) 

  1670 

23 «Коллектор» АҚ ұсынған алым мерзімі 

шектеулі мерзім өткеннен кейін есептен 

шығарылады 

  6320 

 

Тапсырма 8.2 Бас бухгалтер Иванова И.И. жұмысқа 16.01.2016 

қабылданды. Оған 120000 теңге көлемінде айлық, бухгалтерия жұмысында 

ешқандай қателік болмаса 20% көлемінде ай сайынғы сыйақы белгіленді. 

2016 жылдың қаңтар айында өндірістік күнтізбе бойынша 20 күнді құрады. 

Иванова И.И.-дің түскен айлығын анықтау және оны бухгалтерлік 

жазбамен көрсету қажет. 

 

Тапсырма 8.3 Тігінші Сидоров келісімді айлық бойынша жұмыс істейді. 

Әр өңделетін бөлік үшін 1000 теңге алады. Ақпан айындағы жұмыс мәліметі 

бойынша Сидоров 20 жұмыс күнінің 18-нде жұмыс жасаған.  

Сидоровтың айлығын аудару және оны бухгалтерлік жазбамен көрсету 

керек. 

 

Тапсырма 8.4 Сату менеджерлеріне келісімді сыйақылы жалақы беру 

жүйесі қарастырылған. Менеджерлерге бір сатылған өнім үшін 60 теңге 

көлемінде сыйақы бар. Әр менеджерге айлық жоспар 1000 бірлік сату болып 

табылады. Еңбек өтемі – келісімді-сыйақылы. Жоспарды асыра орындаған 

кезде артық шыққан ақшаның 30% сыйақы ретінде төленеді.  
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Есеп айында Илюхин К.А. есімді менеджер 1240 өнім бірлігін сатты. Ал 

Антонов 970 өнім бірлігін. Сату менеджерлерінің жалақысын есептеу және оны 

бухгалтерлік жазбамен көрсетіңіз.  

 

Тапсырма 8.5 5-дәрежелі токарь Исаева В.П. жалақысы сағатына 148,28 

теңге арқылы есептеледі. 2016 жылдың қазан айында ол 125 сағат жұмыс істеді. 

Кәсіпорында 5 күндік жұмыс аптасы. Жұмыс өтемі – уақытылы-сыйақылы. 

Еңбек шартында сапалы жұмыс атқаратын болса 50% сыйақы көрсетілген. 

Қазан айындағы жалақысын есептеу қажет.  

 

Тапсырма 8.6 Темір ұстасы Искаков В.С.-ға бригаданың негізгі 

жұмысшыларының жалақыларының 40% айлық ретінде түсіп тұрады. Негізгі 

жұмысшылардың бір айдағы айлығы 100000-ды құрады. Еңбек өтемі – жанама 

келісімді. Темір ұстасының айлығын есептеңіз. 

 

Тапсырма 8.7 3 адамнан құралған бригада жөндеу жұмыстарын жүргізуде. 

Істеген жұмыс бойынша жалпы сома 150000 теңгені құрады. Еңбек өтемі – 

аккордты. Жұмсалған уақыт – 500 сағат, нақтырақ айтар болсақ: 

Паркет төсеуші Семенов Г.П. – 170 сағат, 

Слесарь-сантехник Дмитриев С.Б. – 200 сағат, 

Әктеуші-инструктор Ибраева Г.А. – 130 сағат. 

Әр жұмысшыға жалақысын есептеп шығару қажет. 

 

Тапсырма 8.8  

Құрамында әр түрлі дәрежедегі 4 жұмыскері бар бригада жөндеу 

жұмыстарын атқарады. Істеген жұмыстарына ақысы 300000 теңгені құрады. 

Барлығы 576 сағат жұмсалды, нақтырақ айтар болсақ: 

Семенов Г.П. – 176 сағат, 

Дмитриев С.Б. – 150 сағат,  

Ибраева Г.А. – 130 сағат, 

Марченко Н.П. – 120 сағат. 

Жұмыс істеген уақыты мен дәрежелерін ескере отырып бригаданың әр 

мүшесіне айлық есептеңіз: 

Дәреже Бір сағат тариф, теңге 

2 121,39 

3 129,54 

4 138,50 

5 148,28 

 

Тапсырма 8.9 Мерзімді жалақысы бар 4 дәрежелі қызметкер Симонов В.П. 

2016 жылдың қазан айында 6 сағат артық жұмыс істеді. Еңбек шарты бойынша 

бір сағат тарифі 138,50 теңгені құрайды. Қазан айының жалақысын есептеу 

қажет.  
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Тапсырма 8.10 55000 айлығы бар Колесникова С.Ж. есімді менеджер 2016 

жылдың маусым айында бір мейрам күнінде жұмыс істеді. Ағымдағы қаражат 

бойынша маусым айында 22 жұмыс күні бар. Мейрам күнінде жұмыс істеген 

қаражатын есептеу керек.  

 

Тапсырма 8.11 Айлығы 40000 бухгалтер 126 күнге жүкті болғанда және 

босанғанда берілетін демалыс алды. Жұмыс берушінің бұйрығымен оның 

міндеттері екі бухгалтерге жүктелді. Олардың қызметтеріне 30% және 50% 

қосылады. Олардың айлықтары сәйкесінше 35000 және 30000 теңге. Алғашқы 

қызметкер болмағандағы жұмыстары үшін қосымша ақшаны есептеу керек. 

 

Тапсырма 8.12 Үкім қағазы бойынша слесарь Перцов А.Н.-нан бұрынғы 

әйелі Перцоваға 11 жасар ұлы Сергей үшін алимент жазылған.Есеп айы 

бойынша Перцоваға 84000 теңге түскен. Алимент толық сомада үкім қағазында 

көрсетілген реквизиттар бойынша төленді. Алименттердің көлемін анықтап, 

шаруашылық жағдайды бухгалтерлік жазбаман көрсетіңіз. 

 

Тапсырма 8.13 Бес күндік жұмыс істейтін ұйымда 2015 жылдың 8-нен 11-

ші қаңтарға дейін еңбекке жарамсыздық парағы бойынша ақшасын беру керек. 

Қызметкер 80000 айлықпен 2014 жылдың 1 қаңтарынан жұмыс істейді. Бірақ ол 

2014 жылдың 5-10 сәуірінде уақытша жұмысқа жарамсыз болды, 2014 жылдың 

3-19 желтоқсанында еңбек демалысында болды. Есеп уақыты 20104 жылдың 1 

ақпанынан 31 желтоқсанға дейін болады. Еңбекке жарамсыздық парағының 

жұмыс істеу уақыты – 2 күн. Есеп уақытында түскен қаражат былай болды: 

 

Ай Жұмыс істелген уақыт 

(күн/сағат) 

Түскен ақша көлемі, 

теңге 

Қаңтар 2014 ж. 20/20 80000,00 

Ақпан 2014 ж. 20/20 80000,00 

Наурыз 2014 ж. 17/22 80000,00 

Сәуір 2014 ж. 18/22 65454,54 

Мамыр 2014 ж. 19/19 80000,00 

Маусым 2014 ж. 21/21 80000,00 

Шілде 2014 ж. 22/22 80000,00 

Тамыз 2014 ж. 21/21 80000,00 

Қыркүйек 2014 ж. 21/21 80000,00 

Қазан 2014 ж. 23/23 80000,00 

Қараша 2014 ж. 20/20 80000,00 

Желтоқсан 2014 ж. 9/20 36000,00 

Барлығы 31/246 901454,54 
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9. Түсім, кірістер мен шығыстарды тану 

 

Кірістер - бұл экономикалық ресурстардың ұлғаюы, немесе активтердің 

түсуі немесе өсуі немесе ұйымның қалыпты қызметі нәтижесінде 

міндеттемелерді азайту. Мысалы, тауарларды сату, қызметтер көрсету немесе 

субъектінің басқа субъектілері қызығушылық, жалға алу, дивидендтер немесе 

жеңілдіктерді пайдалануы. 

Шығындар - тауарларды беру немесе өндіру, қызметтер көрсету немесе 

басқа қызметті жүзеге асыру нәтижесінде активтердің азаюы немесе басқа 

шығындар немесе берешектердің пайда болуы немесе олардың екеуінің бірігуі. 

Басқаша айтқанда, шығыстар - тауарларды өндіруге және табысты 

қалыптастыру кезінде туындаған қызметтерге арналған тауарлар. 

Пайда - бұл негізгі немесе негізгі емес қызметтің және кәсіпорынға әсер 

ететін оқиғалардың, сондай-ақ кәсіпорынға әсер ететін басқа да мәмілелер, 

оқиғалар мен жағдайлардың нәтижесінде, капиталға салым болып табылмайтын 

жағдайлардан басқа капиталдың ұлғаюы. 

Зиян - кәсіпорынға әсер ететін мәмілелер мен оқиғалар, сондай-ақ 

кәсіпорынға әсер ететін оқиғалар мен жағдайлар, акционерлік капиталға 

жұмсалатын шығыстардың немесе бөлуге байланысты оқиғалардан басқа 

капиталдың азаюы. 

Тану - бұл компанияның қаржылық есептеріндегі мақаланы қосу процесі. 

Тану - есептің жалпы сомасына қатысатын соманың көрінісі. 

Кірістер мен шығыстардың баптары бойынша орындалуы тиіс тану 

критерийлері мынадай:  

- мақалада өлшеу үшін қажетті негіз бар және тартылған соманы ақылға 

қонымды бағалау мүмкіндігі; 

 - келешектегі экономикалық пайданы алу немесе шығару кезінде 

қолданылатын мақалалар үшін мұндай жеңілдіктер алынуы немесе 

тағайындалуы мүмкін. 

Табыс - бұл белгілі бір уақыт кезеңі ішінде кәсіпорын өз тұтынушыларына 

берілетін өнімдердің немесе қызметтердің жиынтығының ақшалай көрінісі.  

Тауарларды сатудан түсетін кірісті танудың негізгі критерийлерінің бірі - 

сатушы сатып алушыға сатылған тауарлардың иеленуінен елеулі тәуекелдер 

мен сыйақылар беріп жатқандығы. Егер сатушы меншік құқығын сақтаса, 

әдетте, бұл мәміле сату ретінде танылмайды. 

Меншік құқығымен байланысты елеулі тәуекелдерді сатып алушыға беруді 

айқындау кезінде мыналарды ескеру қажет: 

- операция аяқталды ма; 

- сатушы аударылған тауарларды бақылауды, әдетте, меншік құқығымен 

байланысты дәрежеде сақтап қалады ма. 

ХҚЕС пайда мен залал туралы есепті баланстың өзгеру жағдайынан 

есептейді, бұл кірістер активтер мен кредиторлық берешекті салыстыру арқылы 

анықталады 
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Кірістің жіктелуі пайдаланушыға кәсіпорынның жұмысын түсінуге 

көмектеседі. Негізгі (операциялық) қызметтен түсетін кірісті және операциялық 

(операциялық емес) қызметтен пайда табуды бөлу қажет, субъект қызметінің 

нәтижесі ретінде пайда болған құндылықтарды және сыйлықтың нәтижесінде 

пайда болған немесе күтпеген сәттілік жағдайында айырмашылығы маңызды. 

Табыс кәсіпорынның өнімдерімен немесе қызметтерімен алмасу 

бағасымен жақсы бағаланады. Бұл баға ақшалай баламасы немесе ақшалай 

құқықтардың ағымдағы дисконтталған құны, мәміленің нәтижесінде алынған 

болуы тиіс. Көптеген жағдайларда, бұл мән жай ғана келісімшартпен 

белгіленген баға болып табылады. 

Ақшаның немесе ақша эквивалентінің ағымдағы құнымен өлшенуі тиіс 

екендігі туралы мәлімдеме, барлық кірістер, сауда жеңілдіктері және алынатын 

бағада басқа да төмендетулер кірістерден шегерілуі тиіс дегенді білдіреді. 

Оларды шығынды азайту (көрсетілген бағаны төмендету) ретінде қарастырған 

жөн, бірақ мұндай түсіндірулер бірден түсініксіз болып көрінуі мүмкін. 

Жеңілдіктер бағалауды жеңілдіктер уақытындағы қаражатты теңестіру 

үшін жүргізіледі. Несие шарттары бойынша дисконтталған сомалар алынады. 

Бірақ жеңілдіктердің негізгі мақсаттарының бірі ерте немесе толық төлемдер 

арқылы шығындарды азайту болып табылады. Ұтымды орнату бойынша 

жеңілдіктер деңгейі болса ол таза баға (жеңілдіктер таза) немесе толық бағасын 

минус күмәнді борыштар бойынша күтілетін шығын алынған болса, онда ол, 

сатушы үшін маңызды емес болады. 

Мұның бәрі маңыздылық принципіне сәйкес қарастырылуы тиіс. Қысқа 

мерзімде жеңілдік үш себеп бойынша ескерілмеуі мүмкін: 

- төмен ставкалар бойынша жеңілдік мөлшері аз және жалпы кірісті 

бағалауға айтарлықтай әсер етпейді. Мысалы, егер қарызды 60 күнде төлейтін 

болса, жылдық 10% ставка бойынша дисконт мөлшері кірістің 2% -нан аз 

болады; 

- пайыздар түпнұсқалық мәміленің кірістері көрсетілгеннен кейін көрінуі 

тиіс, алайда құнсыздану пайызы, оның ішінде сатудан түсетін кіріс есепті 

кезеңдегі жиынтық кіріске елеусіз әсер етеді; 

- егер кірістер дисконтталмаған болса, күту (қызығушылық) факторы 

болмайды, ал кіріс сатудан түсетін табыс ретінде есепке алынады. 

18 ХҚЕС (IAS) Тауарларды сатудан түсетін табыс төмендегі шарттардың 

барлығы орындалса мойындалады:  

- компания сатып алушыға тауарды иеленумен байланысты елеулі 

тәуекелдер мен сыйақыларды аударды; 

- компания менеджментке әдетте меншікпен байланысты болатын және 

сатылған тауарларды бақыламайтын дәрежеде қатыспайды; 

- түсімнің сомасы сенімді түрде бағалануы мүмкін; 

- мәмілеге байланысты экономикалық пайдалар компанияға түсуі мүмкін; 

- операцияға байланысты күтілген немесе күтілетін шығындар сенімді 

түрде бағалануы мүмкін. 

Кірісті танудың келесі сәттері бар: 
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- аударым кезінде танылған табыс (сату сәтінде); 

- аударымнан кейін танылған табыс;  

- аудару алдында танылған табыстар. 

Аударым кезінде танылған табыс. Кірісті тану шарттары - шартты 

орындау және кіріс алу мүмкіндігі әдетте тауарларды немесе қызметтерді беру 

кезінде жүзеге асырылады. Осылайша, өнім сатудан түсетін табыс, әдетте, сату 

күнінде, яғни өнім клиентке тапсырылған күні танылады. Қызмет көрсетілетін 

қызметтерден түсетін табыс қызметтердің орындалуы кезінде танылады. Бұл 

сату сәті деп аталатын әдіс. 

Кейбір мәмілелер сату сәтінің әдісімен кірісті тану үшін жарамсыз, 

өйткені екі критерийдің біреуі қанағаттандырылмайды. Мысалы, басқа 

компаниялардың активтерін пайдалануына мүмкіндік беретін шарттық 

келісімдерден түсетін табыс (жалдаудан, пайыздардан, жалдау төлемінен және 

шегерімдерден түсетін табыс) шарттың немесе активті пайдалану кезінде 

танылады. 

Өнім немесе қызмет кепілдікпен сатылған кезде, осы өнімге қызмет 

көрсетуге байланысты шығындар аударудан кейін пайда болуы мүмкін. Егер 

мұндай шығындар негізді бағалануы мүмкін болса, онда сату күнінде сату әдісі 

(сату сәті) көрсетіледі және кепілдіктің болашақ шығындары көрсетіледі. 

Кейінге қалдырылған табыс. Журналға жазылған компания немесе кез-

келген болашақ күнге билетті сататын авиакомпания тауарды немесе 

қызметтерді жеткізгенге дейін қолма-қол ақша алады. Жүзеге асырылудың 

өлшемі қанағаттандырылғанымен, табыс алу процесі өнім жеткізілмейінше 

аяқталмайды. Бұл жағдайда қолма-қол ақшаның түсуі табыс емес. Керісінше, 

ағыны өнім шығаруға және беруге міндеттеме тудырады, содан кейін 

міндеттеме жазылады. Бұл міндеттеме кейінге қалдырылған табыс немесе 

алынбаған табыс деп аталады. Тауарлар жеткізілгенге дейін немесе қызметтер 

көрсетілетінге дейін табыс ретінде танылмайды. 

Пайда немесе залал анықтамасына сәйкес келетін активтерді немесе басқа 

операцияларды жою нәтижесінде пайда мен залал әдетте іске асырылған немесе 

жүзеге асырылғаннан кейін танылады.  

Аударымнан кейін танылған табыс. Кейбір жағдайларда өнім немесе 

қызмет клиентке жеткізілгеннен кейін табысты тану критерийлері 

орындалмайды. 

Кейбір салаларда, мысалы, кітап шығару немесе өндіріс жабдықтары, 

тұтынушыларға тауарларды белгілі бір жағдайларда және ұзақ уақытқа 

қайтаруға кең құқықтар беріледі. Өнімді жеткізгеннен кейін, ақыр соңында 

қандай соманы сатып алуды анықтау мәселесі туындайды. 

Қайтару құқығымен сату. Кейбір салаларда, мысалы, кітап шығару 

немесе өндіріс жабдықтары, тұтынушыларға тауарларды белгілі бір 

жағдайларда және ұзақ уақытқа қайтаруға кең құқықтар беріледі. Осыған 

байланысты, өнімнің жеткізілу уақытында мүмкін болатын проблема бар, ол 

ақыр соңында қандай мөлшерде жүзеге асырылатыны туралы нақты 

анықталады. 
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Егер сатушы тауарды қайтару тәуекеліне ұшыраса, табыс мынадай 

шарттар орындалмайынша, қаржы есептілігінде көрсетілмеуі тиіс: 

- сатып алушы үшін сатушының бағасы тіркелген немесе сатылған күні 

анықталады; 

- жеткізу үшін төлем бар немесе сатып алушы сатушыға төлеуге 

міндеттенеді, ал міндеттеме өнімнің қайта сатылуына байланысты болмайды; 

- сатушыға сатушының алдындағы міндеттемесі ұрлық, физикалық рұқсат 

немесе өнімге зиян келген жағдайда өзгермейді;  

- Сатушы алдағы сатуға қатысты сатып алушыға қандай да бір маңызды 

міндеттемелері жоқ;  

- қайтарылған тауардың сомасы бағалануы мүмкін. 

Кәсіпорын қайтарылған тауарлардың елеулі және болжанбайтын 

сомаларына зиянға ұшыраған жағдайда, түсім танылмайды және қайтарылатын 

тауарлар нарығы тексерілмейді. Сатылымнан түсетін табыс, сатылған тауарлар 

құны және. сондықтан жалпы пайда қайтару құқығының мерзімі аяқталғанға 

дейін кейінге қалдырылады. 

Бөлшектеп сату әдісі. Көптеген тұтыну тауарлары бөлшекті төлеу 

жоспарында немесе кейінге қалдырылған төлемдер жоспарында сатылады, 

бірақ бұл олардың сату әдісін бөліп-бөліп төлеу үшін пайдаланылатынын 

білдірмейді. Бөлшек сатушылар, барлық сатылымдардың жоғары пайызы - бұл 

төлемдерді сату. Жылдық табысты тану сатылым кезінде мүмкін болады, 

өйткені фирма шоттардағы дисконтты есептеу үшін сенімді негізге ие. 

Бөлшектеп сату мен кірісті бөлшектеп сату арқылы танудың екі 

тұжырымдамасын шатастырып алмау керек. Мерзімдік төлемдер жоспарына 

сәйкес сатып алушыны төлемдерді жүзеге асыруға ынталандыратын шартқа қол 

қойылған кезде бөліп төлеу жүзеге асырылады. Айырмашылығы, бөліп-бөліп 

сату әдісі - арнайы жағдайларда пайдаланылатын табысты тану әдісі, бөліп-

бөліп төлеудің нақты және ерекше түрлері. 

Бөлшектеп сату әдісі қолданылған кезде, түсім сату кезінде ғана емес, 

ақшаны алған кезде ғана танылады. Төлеу әдісі - кірісті жинау мүмкін бе, жоқ 

па деген белгісіздік болған кезде және несие берешек сомасын анықтау мүмкін 

болмаған кезде ғана қолданылатын табысты танудың консервативті әдісі. Бұл 

әдіс өте шектеулі. Ол жылжымайтын мүлік сатылымын есепке алу үшін 

пайдаланылады, егер алдын-ала төлеу салыстырмалы түрде төмен болса және 

түпкілікті ақша ағыны толық кепілдендірілмеген болса. 

Шығындарын қалпына келтіру әдісі. Бұл әдіс кейде қайталанбайтын 

ағындық әдіс деп аталады. Барлық шығындар (өтелмейтін шығындар) пайда 

танылмайынша өтелуі тиіс. Шығындардың құнын өтеу әдісі табыстарды немесе 

пайданы түпкілікті іске асыру болжанбайтын аса қауіпті мәмілелер болған 

жағдайда ғана қолданылуы тиіс. 

Шығындардың өтелу әдісі төлемді жүзеге асыру кезінде ақталған, бірақ 

түпкілікті ақшалай түсімдер туралы белгісіздік бар. Егер түпкілікті ақшалай 

түсімдер туралы белгісіздік болса, кірісті қолма-қол ақшаны алғаннан кейін 

ғана тану дұрыс болады. 
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Аударымға дейін танылған табыс. Кейбір жағдайларда, кірістерді 

қалыптастыру процесі ұзақ және бірнеше есепті кезеңдерде жалғасады. Мұның 

мысалдары үлкен кемелер, көпірлер салу, сондай-ақ мұнай өндіруге арналған 

жабдықтарды өндіру болуы мүмкін. Әдетте келісімшарттарда құрылысшы 

сатып алушыға шот-фактураны - орындалатын жұмыс актілерін - келісілген 

кезеңдер орындалғаннан кейін жазады деп есептеледі. 

Құрылыстың аяқталуына қарай орындалатын жұмыстардың көпшілігі, ең 

көп болмаса, төленеді. Егер құрылысшы (сатушы) кірісті тану үшін құрылысты 

аяқтауды күтетін болса, онда қаржы есептілігіне енгізілген кірістер мен 

шығыстар туралы ақпарат сенімді, бірақ уақтылы болмайды. Мұндай жағдайда, 

әдетте, кірістер мен ақшалай қаражаттардың ағыны туралы ақпаратты уақтылы 

қамтамасыз ету үшін сенімділікті құрметтеуге тұрарлық. Компания ұзақ 

мерзімді құрылыс келісімшартына кірген кезде кірістер мен шығыстарды 

есепке алу мәселесі бар. 

Орындалу пайызы әдісі - кірістер, шығыстар және жалпы пайда құрылыс 

жобасының аяқталу сметасының негізінде әрбір есепті кезеңде танылады. 

Құрылыстағы шығындар мен ағымдағы жалпы пайда қорлар есебінде 

(ағымдағы құрылыс) жинақталады. Орындалған жұмыстардың кез-келген 

актілері тауар-материалдық қорлар есебіне (алынған аванстар) қарама-қарсы 

шотқа жинақталады. 

Аяқтау ставкасы әдісі үздіксіз сатылым келісімшарт бойынша жұмыс 

істеп жатқандығын және егер пайдаланушыларға уақтылы ақпарат берілсе, кіріс 

келісімшарт аяқталғанға дейін танылуы тиіс екенін мойындайды. 

Аяқтау пайызын есептеу әдісін қолдану критерийлері кірістер мен 

шығыстардың өлшенетіндігіне бағдарланған. Құрылыста компанияға баға 

беруге көмектесетін шешуші критерийлер: 

-шарттық міндеттемелерді орындау сатысы; 

- Жобаны аяқтауға арналған шығыстар. 

Аяқталу сатысын өлшеңіз. Ұзақ мерзімді құрылыс жобасының аяқталу 

кезеңін бірнеше негізгі тәсілмен өлшеуге болады, ол екі негізгі топтың біріне 

жатқызылуы мүмкін: 

Шығынның өлшемі - жобаны аяқтау үшін талап етілетін барлық күтілетін 

шығындарға қатысты ағымдағы уақыт бойынша жобаның шығындарының 

сомасы. Мысалы, жобаны аяқтау үшін қажетті жалпы сағаттардың санына 

қатысты жобалық шығындардың жалпы сметасына немесе жұмыс уақытының 

санын есептемегенде, осы уақытқа дейін жұмсалған шығындар. 

Шығару шарасы жобаның соңында күтілетін жалпы нәтижелермен 

салыстырғанда ағымдағы уақыт бойынша нәтижелер болып табылады. 

Мысалы, салынатын едендердің жалпы санына қатысты ғимараттың аяқталған 

қабаттарының саны немесе жолдың жалпы километрі бойындағы автокөлік 

жолының километрі. 

Жүргізілген шығындар құрылыстың барлық кезеңінде қолданылатын 

материалдар мен материалдардың көп мөлшерін сатып алу үшін құрылыс 

жобасының басында шығындар кіретін болса, орындау шарасы ретінде 
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пайдалануға болмайды. Әдетте мердігер құрылыс жұмыстарының басында көп 

мөлшердегі материалдарды «блоктау» үшін сатып алады. Бірақ барлық 

материалдар толығымен аяқталғанға дейін жұмсалмайды. Сондықтан, 

бухгалтерлер сатып алу шығындары мен шығындар арасындағы 

айырмашылықты қажет етеді, бұл шын мәнінде аяқтауға ықпал етеді. 

Шығару шарасы да дәлме-дәл болуы мүмкін. Бұл, әрине, шығындардың әр 

түрлі мөлшерін талап ететін шығыс бөліктеріне қатысты. Шығындар мен іске 

асыру арасындағы өзара байланыс сызықты емес болуы мүмкін. Құрылыстың 

неғұрлым көп саны, соғұрлым аз қымбат құрылыс, мердігер жобаның ең тиімді 

рәсімдері мен әдістері туралы білетіндіктен болады. 

Көбінесе, шығындар қолданылады (шығыстарға жұмсау әдісі). Осы әдісті 

пайдаланған кезде, қазіргі сәтке дейін жұмсалған шығындардың қатынасы 

жобаны аяқтау үшін қажетті жалпы шығын сметасына жасалады.  

Толықтырудың пайыздық мөлшерлемесін есептеуге болатын кезде, 

ағымдағы кезеңде тану үшін түсімнің сомасы аяқталу пайызы мен 

келісімшарттың жалпы кірісі ретінде алдыңғы кезеңдерде танылған табыстың 

шамасынан тыс өнім ретінде анықталады. 

Қызмет көрсетуден кірістерді тану. Қызметтер мен мәмілелермен 

мәмілелерді сатудан түскен кірістерді танудың айтарлықтай ұқсастығы бар. 

Қызмет көрсетуден түсетін табысты танудың төрт әдісі бар: 

- Арнайы іске асыру: 

- пропорциялық көрсеткіштер; 

- орындау аяқталды; 

- коллекция. 

Нақты іске асыру әдісі бір әрекетті орындау кезінде алынған қызметтер 

үшін кірістерді есепке алу үшін пайдаланылады. Мысалы, жылжымайтын мүлік 

брокері жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілені аяқтағаннан кейін сату 

бойынша комиссиядан табыс алады. 

Пропорционалды орындау әдісі көп сатылы қызметтерден түсетін табысты 

тану үшін қолданылады. Пропорционалды орындау әдісі, егер қызмет көрсету 

есепті кезеңнің шегінен асатын болса ғана қолданылады. Осы әдіске сәйкес 

кіріс кезең ішінде қызметтердің пропорционалды орындалуы негізінде 

танылады. 

Қызметтердің кірістерін пропорционалды өлшеу әртүрлі қызметтер түрлері 

бойынша жүзеге асырылады: 

 - қызметтерді орындаудағы бірдей қадамдар - әрбір осындай қадам үшін 

қызметтің кірістері тең. Мысал: ипотекалық банктің ай сайынғы ипотекалық 

төлемдерін өңдеу. 

 - Қызметтерді орындаудың тең емес кезеңдері - қызметтердің кірістері 

әрбір сатыға қызмет көрсететін ұйымның тікелей шығындарына қарай 

танылады. Мысал: сырттай мектепте сабақ өткізу, емтихандарды өткізу. 

- ұқсас кезеңдер белгіленген мерзімде - қызметтерден кірістерді танудың 

әдеттегі әдісін қолдану неғұрлым қолайлы болып табылады. Мысал: тұрақты 

мерзімді төлеммен жабдықтарды ұстау бойынша қызметтер ұсыну. 
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Аяқталған орындау әдісі қызмет көрсетуден түсетін табысты соңғы 

кезеңнен кейін ғана қарастырылған қызмет көрсетудің жалпы қызметіне 

байланысты маңызды актіге ұқсас бірдей немесе тең емес орындау кезеңдерінің 

сериясын шығару арқылы алынған қызметтерден алынатын табысты есепке алу 

үшін пайдаланылады. Мысалы, тауарларды орау, тиеу, тасымалдау және 

жеткізуді жүзеге асыратын жүк тасымалдаушы компания қызметтерден түскен 

табысты тауарларды жеткізгеннен кейін ғана таниды. 

Инкассация әдісі - ақшалай қаражат алынған кезде танылады. Инкассация 

әдісі қызметтердің табысын есепке алу үшін пайдаланылады, егер белгісіздік 

соншалықты жоғары болса немесе табыс бойынша шығыстар сметасы 

сенімсіздік талаптары сақталмағаны соншалықты сенімсіз болып табылады. Бұл 

әдіс тауарларды сату шығындарын жабу әдісіне ұқсас. 

Шығыстар - бұл активтерді жұмсау немесе азайту есебінен экономикалық 

ресурстарды қысқарту немесе табыс алудағы бизнес-бөлімнің әдеттен тыс 

қызметі нәтижесінде міндеттемелердің пайда болуы.  

Есеп беру кезеңі үшін кіріс кіріс қағидасына сәйкес өлшеніп, танылғаннан 

кейін сәйкестік қағидаты сол кезеңдегі шығындарды өлшеуге және тануға 

пайдаланылады. Бұл табысты тану процесінің екінші сатысы. 

Сәйкестік қағидаты кез келген есепті кезеңде мойындау критерийлеріне 

сәйкес табыстың табыстылық қағидасына сәйкес анықталатындығын талап 

етеді: осы кезең үшін кезең ішінде табысты алу кезінде туындайтын шығындар 

анықталады. Активтер мен қызметтерді пайдалану шығындары есепте тиісті 

табысты тану кезеңіндегі шығыстар ретінде танылуы және есепке алынады. 

Сәйкестік қағидасына сәйкес, өнімдерді сатумен тікелей байланысты 

шығындар есеп беру кезеңінде шығын ретінде танылуға тиіс, онда сатуға 

байланысты табыс танылады. Бухгалтерлік есепке алу үшін, кейбір шығындар 

сатудан түсетін кірістерге сәйкес келмейді. Мысалы, кез келген фирманың 

өнімдерін жылдам сату мүмкіндігін кеңейту үшін жарнамаға, зерттеуге және 

дамытуға арналған шығындар жасалады. Алайда, бұл шығыстар мен нақты 

табыстар арасындағы тікелей байланысты орнату қиын, сондықтан мұндай 

шығыстар олар туындаған кезде шығындар деп есептеледі. 

Қызметтерді іске асырумен тікелей байланысты шығыстар. Қызметтерді 

іске асырумен тікелей байланысты шығыстар мынадай түрде жіктелуі мүмкін:  

- Бастапқы тікелей шығындар - келіссөздер мен қызмет көрсету бойынша 

операцияларды жүзеге асырумен тікелей байланысты шығындар. Мұндай 

шығындар комиссияларды, заң қызметтеріне ақы төлеуді, комиссарлардан 

басқа сату агенттерін өтеуді, қызметтерді ұсыну бойынша келіссөздер мен 

операцияларды жүргізуге байланысты сатуға қатыспайтын қызметкерлерге 

өтемақыды қамтиды. 

- Қосымша тікелей шығындар - бұл қызметтерді жүзеге асыруға 

байланысты шығындар. Мысалы, қосалқы бөлшектердің құны, сондай-ақ 

қызметтерді көрсетуге келісімшартқа кірмейтін қызметтер үшін еңбек. 

Барлық тікелей шығындар қызмет кірістерінің және шығыстарының 

сәйкестігі негізінде қызметтердің тиісті табысы танылған кезеңге арналған 
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шығыстар ретінде танылуы тиіс. Осылайша, бастапқы тікелей шығындар және 

қызметтерді орындаудан түсетін табысты танудан бұрын туындаған кез келген 

қосымша тікелей шығындар алдын-ала төлем ретінде кейінге қалдырылуы тиіс 

және тиісті қызметтің табысы танылған кезде шығыс ретінде қарастырылуы 

тиіс. 

Егер қызметтерден түсетін табыстар пропорционалды орындау әдісіне 

сәйкес танылса, бастапқы тікелей шығындар осы қызметке қатысты түсім 

танылған кездегі шығыстар болып саналады. Алайда, қосымша тікелей 

шығындар туындаған кезде шығындар ретінде қарастырылуы тиіс. 

Егер қызметтерден түсетін табыс инкассация әдісімен танылса, барлық 

тікелей шығындар пайда болған кезде шығындар деп есептеледі.  

Шаруашылық субъектісінің қызмет түрі тауардың пайдасы немесе 

шығыны немесе қарапайым табысы немесе шығысы ма екендігін анықтайды. 

Пайда немесе залал кірістер мен шығыстардан ерекшеленеді.  

Пайда мен залалдардың көпшілігі тиісті мәміле аяқталған кезде танылады. 

Есептелген шығындар оларды түпкілікті іске асырғанға дейін танылады. 

Мысалы, сатып алу бағасынан төмен нарықтық құнға қысқа мерзімді 

инвестицияларды ішінара есептен шығару үшін іске асырылмаған шығындар; 

бизнестің бір бөлігін сату; сот талқылауы; мүлікті экспроприациялау; Олар 

ықтималдығы бар болса және негізді есептелсе, танылады. Егер екі шарт 

орындалса, онда шартты шығынның сипаты мен сомасы қаржы есептілігіне 

түсіндірме жазбада ашылуы тиіс. 

Керісінше, пайданың мәміленің жасалуы аяқталғанға дейін ешқашан 

танылмайды, бұл пайда мен пайда мөлшерін белгілейді. Мысалы, бизнестің бір 

бөлігін сатуға мүмкін болатын, бірақ әлі іске асырылмаған пайда болған 

жағдайда: «Егер пайда күтілсе, ол сату үшін танылуы тиіс, яғни әдетте сату 

күні». Кейбір жағдайларда пайданың «орындалу ықтималдығының мағынасын 

бұрмалаудан» аулақ болу үшін жазба мұқият жазылған жағдайда, қаржылық 

есептілікке түсіндірме жазбада ашылуы мүмкін. 

Пайда мен шығынды есепке алу кезінде консерватизм қағидасын сақтау 

қажет. Бұл шығындар шын мәнінде орын алғанға дейін мойындалады, бірақ 

операциядан немесе оқиғадан бұрын пайданы тану алдын-алады. 

Келісімшартты орындау әдісі бойынша кірістер мен шығыстар әрбір 

есептік кезең үшін шарттың орындалу пайызын есептеу негізінде танылады. 

Шарттың талаптарын орындауға жұмсалған шығындар және танылған жалпы 

пайда ТМЗ шотына аударылады. Жұмыстарды орындаған кезде мұндай 

шығындар тауарлық-материалдық қорлардың есеп шоттарына аударылады. 

Шығындарды жабу әдісі - сатуға қатысты барлық шығыстар ақшалай 

қаражаттармен қамтылмайынша, ешқандай пайда танылмайтын өте 

консервативті әдіс. Барлық кейінгі ақшалай түсімдер - бұл пайда. Бұл әдіс 

сырттай тұжырымдамадан шығу болып табылады. 

 

Бақылау сұрақтары:  

1. Шығындар мен кірістер туралы түсінік  
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2. Шығындар мен шығындарды тану критерийлері  

3.Мерзімнен шығыстар: іске асыру шығындары, жалпы әкімшілік 

шығыстар және сыйақы төлеу шығыстары.  

4. Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сату шығындарын және 

кірістерді есепке алу. 

 5. Шығындарды тану.  

6. Жалпы және әкімшілік шығыстар, олардың құрамы, ұйымдастырылуы 

және есепке алу.  

7. Шығындарды мойындау.  

8. Табиғи апаттардан болатын шығындар.  

9. Жабық сым.  

10. Тауарларды пайдалар мен залалдар туралы есепте көрсетуге арналған 

шарттарды атаңыз.  

11. Пайыздық табыстарды, роялтиді және дивидендтерді тану талаптарын 

атаңыз. 

  

9-тақырып бойынша тәжірибелік тапсырмалар  

 

Тапсырма 9.1 Мәміле жасау күніндегі хабарламаларды көрсетіңіз. 

Қолдануға болатын табысты тану әдісін көрсетіңіз: 

A) 2015 жылғы 31 желтоқсанда «А» компаниясы 100 000 мың теңгеге 

арнайы техниканы сатты және 40 000 мың теңге ақшалай алды. Қалған сома 60 

000 мың теңге және 10% 2016 жылғы 31 желтоқсанда қабылданады. 

Автомобильді 2016 жылдың 5 қаңтарында «А» компаниясы жасайды. Сатып 

алушы толықтай төлеуге жарамды, сондықтан төлем кепілдендірілген. 

Б) 2015 жылдың 15 қарашасында «Дана» компаниясы X өнімін 5000 мың 

теңгеге сатты. Сатып алушы өнімге өз өнімінің екі бірлігімен төлейді. Сатып 

алушы 2016 жылдың 31 қаңтарында тауарларды жеткізуге уәде берді. 

В) Жылдық жазылу үшін 90 000 мың теңге жинады. Абоненттерге 

жіберілетін журналдың бірінші нөмірі 2016 жылдың наурызына жоспарланған. 

  

Тапсырма 9.2. Көпір салу үшін компания 60 млн. Теңгеге келісімшартқа 

қол қойды. Көпір салу үшін болжамды шығындар 50 миллион теңгені құрайды. 

Бірінші жылдағы шығындар 9 миллион теңгені құрайды. Компания пайыздық 

тиімділік әдісін қолданады. Құрылыстың бірінші жылы компанияның пайдасы 

мен жалпы пайдасы қандай болуы керек? 

 

 Тапсырма 9.3 2015 жылдың 3 мамырында «А» компаниясы жүк 

жөнелтілімі үшін «Б» тобына 70 тоңазытқышты (құны 50 000 теңге) жіберді, 

жеткізу құны 84 000 теңгені құрады және А компаниясы төледіМұнда 40 

мұздатқыштың әрқайсысы 70 000 теңгеден сатылғаны айтылған. Алушы 

қажетті соманы 6% комиссияны, 20 000 теңге жарнамалық шығындарды және 

сатылатын мұздатқыштарға арналған 32 000 теңгеге арналған шығындарды 

ұстап қалдырды. 
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Тапсырма: 

1. Экспорттаушыдан сатылмаған мұздатқыштар қорының құнын есептеу. 

2. Мұздатқыштарға сатылған экспорттаушының пайдасын есептеңіз. 

3. Алушыға аударылатын соманы есептеңіз. 

 

Тапсырма 9.4 Адвокаттар Асқар мен Әнуар заң қызметтерін көрсету үшін 

«Асия» компаниясымен келісімшартқа отырды. Келісім-шарт 2015 жылғы 15 

қарашада 60 000 теңге көлемінде төлемді қарастырады. Аскар мен Әнуар 

Келісімшарттың орындалуымен байланысты болашақ тікелей шығыстарды 

сенімді бағалауға қабілетті болсын делік. Асқар мен Әнуардың есептері 

бойынша келесі қызметтер көрсетілді: 

 

1. 2015 жылдың 15 желтоқсанында ықтимал сот ісін зерделеу. 5000 теңге 

2. 2016 жылғы 1 наурыздағы құжаттарды дайындау және 

ұсыну. 

15000 

теңге 

3. 2016 ж. 15 маусымы «Асия» компаниясының адвокаттық 

қызметіне сот ісін жүргізу 

20000 

теңге 

 

Асқар мен Әнуардың табысты тану әдісі қандай? Аскар мен Ануарға осы 

келісімшартқа байланысты кірістерді тану туралы жазбалар жасаңыз. 

 

Тапсырма 9.5 «Алия» компаниясы түрлі стандартты жабдықты өндіреді 

және сатады. Әдетте жабдықтарды сатуға арналған келісім-шарттар оны 

орнатуды қамтиды. 2015 жылдың желтоқсанында Әлия «Дарын» 

компаниясымен мамандандырылған жабдықты өндіру, орнату және техникалық 

қызмет көрсету бойынша арнайы келісімшартқа қол қойды. Мұндай жабдықты 

компания алғаш рет шығаратын болады және оның сарапшылары жабдықтарды 

орнатудан кейін бірнеше өзгерістер жасау үшін қажет болады деп есептейді, 

сол себепті шартқа түзету кезеңі кіреді. Іске қосудың жалпы құны оны аяқтамас 

бұрын дәл есептеу мүмкін емес. Алиа осы мамандандырылған жабдықты 

сатудан түсетін табысты қалай тануы керек? 

 

Тапсырма 9.6 2015 жылдың 1 шілдесінде «Глобус» ЖШС әрқайсысы 120 

000 теңге тұратын бір сатып алушыға 100 компьютер сатып алу туралы келісім 

жасасты. Компьютер сатылымының әдеттегі бағасы - 100000 теңге, өндіріс 

құны - 90000 теңге. Келісімде «Глобус» ЖШС келесі төрт жыл ішінде 

компьютерді жөндеуге міндеттейтін сервистік келісімшартты қамтиды. 

«Глобус» ЖШС бір компьютерді жөндеудің жылдық құны 4500 теңгені 

құрайды деп есептеді. 2015 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 

Компанияның қаржылық есептілігінде көрсетілетін табыс пен кейінге 

қалдырылған кірістердің мөлшерін есептеңіз. 
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10 Капитал мен резервтер есебі 

 

Кәсіпорынның жарғылық капиталы – бұл қаражат сомасы,ол жаңадан 

құрылған кәсіпорынның жұмысын бастауға мүмкіндік беретін әрекеттер. 

Оларды жеке меншікке орналастыру немесе сату арқылы капитал жасаңыз, 

мемлекеттік қаражат, материалдық емес активтер және т.б.басқа меншік немесе 

мүліктік құқықтар. Бұдан басқа, жарғы капитал – бұл бастапқы материалдың 

негізі заңды тұлға құрды, оның құрылтайшыларының қатысу үлестерін 

анықтайды(акционерлер, қатысушылар) кепілдік сипатына ие.Экономикалық 

серіктестіктің жарғылық капиталына үлес болуы мүмкінақша, бағалы қағаздар, 

заттар, нәтижелерге мүліктік құқықтаринтеллектуалдық қызмет және басқа да 

мүліктер. 

Жарғылық капиталдағы қатысушылардың салымдары табиғи нысаны 

немесе мүліктік құқықтар нысанында ақшалай нысанда бағаланадыбарлық 

құрылтайшылардың келісімі не жалпы жиналыс шешіміменшаруашылық 

жүргізуші субъектінің қатысушылары. Егер мұндай жарнаның құны айына 

жиырма мыңға тең сомадан асады бағалау, оны бағалау тәуелсіздікпен 

расталуы тиіс сарапшы (бағалаушы) 

Коммандиттік серіктестіктің жарғылық капиталының бастапқы мөлшері  

жауапкершілік құрылтайшылардың жарналарының сомасына тең және кем емес 

болуы мүмкін осы күнге дейін жүз еселенген айлық есептік көрсеткішке 

баламалы сома серіктестікті мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсыну. 

Көрсетілген серіктестіктердің қатысушылары осы сәттен бастап өз 

міндеттерін атқаруға міндетті серіктестікті жарғылық капиталдың жалпы 

сомасының кемінде 25% -ын тіркейді, бірақ жарғылық капиталдың ең аз 

мөлшерінен кем емес. Уақыт өте келе орнатылған Жалпы жиналыстың шешімі 

бойынша барлық жеке трейдерлер толықтай үлес қосуы керек серіктестіктің 

жарғылық капиталы. Мұндай кезең бір жылдан аспауы тиіс серіктестікті 

тіркеген күннен бастап. Қатысушыны орындамаған жағдайда серіктестіктің 

белгіленген мерзімде үлесті иеленуіне байланысты серіктестіктің қатысушысы 

төлеген үлестің бір бөлігін құруға тиіс меншікті капиталды немесе жарғылық 

капиталды азайтуға мүмкіндік береді үлес қосқан бөлігі.  

Акционерлік қоғамның жарғылық капиталының мөлшері шығаруға 

шығарылған акциялардың жалпы номиналды құны және бір валютада 

көрсетілген. Қоғам барлық немесе шығара алады және орналастыра алады 

жарияланған акциялардың бір бөлігі ғана.  

Қоғам артықшылықты және қарапайым акцияларды шығара алады. 

Акция – ұстаушының өз үлесін бөлісу құқығын растайтын бағалы қағаз 

акционерлік қоғамның жарғылық капиталы және, тиісінше, барлық құқықтар, 

меншік құқығынан туындайтын. 

Артықшылықты акциялар – иелерінің саны көп Жай акциялардың 

иелерімен салыстырғанда артықшылықтар, мысалы, алдын-ала анықталған 

дивидендтер алуға басым құқығы кепілдік берілген сома немесе мүліктің бір 

бөлігіне жеңілдікті құқық, қоғамды таратқаннан кейін қалған және т.б. 
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Номиналды құн орналастырылған артықшылықты акциялар компанияның 

жарғылық капиталының мөлшері 25% аспауы тиіс.  

Корпорацияның жарғылық капиталы әдетте көп мөлшерден тұрады бірлік 

немесе акциялар. Бір сыныптың үлесі бір-біріне тең. Әсер ету үлесі әр иеленуші 

өзі иеленген акциялардың саны бойынша анықталады.  

Әрбір акция оның иесіне белгілі бір құқықтар береді артықшылықтары, 

олар арнайы ғана шектелуі мүмкін акцияларды шығарған кездегі келісімдер. 

Егер шектеулі ережелер болмаса, әрбір акционеркелесі құқықтарға ие: 

- табыстар мен шығындарға пропорционалды (үлестік) қатысу құқығы 

корпорациялар; 

- Басқаруға барабар қатысу құқығы (қатысу құқығы директорларды таңдау 

кезінде дауыс беру); 

- активтерді бөлуге пропорционалды қатысу құқығы кәсiпорын таратылған 

жағдайда корпорациялар; 

- кез келген жаңа акциялар шығарылымына пропорционалды қатысу 

құқығы сол класс артықшылығы. 

Жарғылық капитал – бұл кәсіпорынға инвестицияланған қаражат сомасы 

меншік иесі тиісті органдармен тіркеліп, тіркеледі.  

Жаңадан құрылған кәсіпорынның жарғылық капиталы тұрады оның 

құрылтайшыларының қаражаты. Акционерлік капиталдың мөлшеріне тең 

салымшылардың салымдары немесе акцияларға жазылу сомасы белгіленді 

құрылтай құжаттарында. Жарғылық капиталға жарналарды төлеу кезінде 

ақшалай қаражатты, материалдық емес активтерді, негізгі құралдарды, 

босалқылар мен басқа активтер. Жарғылық капитал Акционерлік қоғам жүзеге 

асырылған номиналды құны бойынша бағаланады акциялар. Мемлекеттік және 

капитал ағымдары туралы ақпаратты жинақтау Үлгілік есептік картаға бесінші 

диаграмма арналған. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Уәкілетті және резервтік капиталды қалыптастыру тәртібі және оның 

мөлшері кәсіпкерлік субъектісінің түріне байланысты. 

2. Серіктестіктердегі меншікті капиталдың есебі. 

3. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталы. 

4. Төленбеген капиталды есепке алу. 

5. Жарғылық капиталдың есебі. 

6. Акцияларды шығару. Акциялардың түрлері. 

7. Артықшылықты акциялардың борыш сипаттамалары. 

8. Жарғылық капиталды алып тастау. Енгізілген капиталдың тәртібі мен 

есебі. 

9. Акциялардан түскен дивидендтер, акцияларды бөлу. 
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10-тақырып бойынша тәжірбиелік тапсырмалар 

 

Тақырып 10.1  2015 жылдың қараша айында ұйым 10 жеке меншікке ие 

болды акцияға 300 акцияның бағасы. Әр акцияның номиналды құны – 500 

теңге. Желтоқсанда ұйым 5 қазынашылық акцияларды 600 теңгеге сатты 

акцияға шаққандағы Осы операциялардың шоттарының сәйкестігін жазу. 

 

 Тапсырма 10.2 Ұйымның өз балансында машина бар. Бастапқы Машина 

құны – 30000 теңге. Есептелген амортизация сомасы 10 000 құрайды теңге. 

2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша машина 2 коэффициенті (нарықтық 

бағаларға сәйкес). Құрастырыңыз осы операциялардың шоттарының сәйкестігі. 

 

Тапсырма 10.3. 2015 жылға арналған іс-шаралар қорытындысы бойынша 

ұйым алды 

Салық салынғаннан кейінгі сомасы 400000 теңгені құрады.  Жарғыға 

сәйкес, ұйым таза пайданың 10% -ын бөледі  резервтік қорды қалыптастыру. 

Шоттардың сәйкестігін жазу операциялар. 

 

Тапсырма 10.4. Көрсетілімнің өсуі үшін бухгалтерлік жазбаларды 

жасаңыз 

Жарғылық капитал мынадай көздерден: 

· Акциялар сыйлықақысы, 

· Резервтік капитал 

· Бөлінбеген пайда 

· Құрылтайшылардың жаңа жарналары 

 

Тапсырма 10.5  Жарғылық капиталдың азаюы себебінен: 

· Резервтік капиталға жіберілген сома, 

· Құрылтайшыларға қайтарылған депозиттердің сомасы, 

· Акционерлерден сатып алынған акциялардың күшін жойды. 

 

Тапсырма 10.6. Қаржылық есептілікке сәйкес шығындар Таза активтер 

70,000 мың теңгені құрады, алдыңғы кезеңде 35 000 мың теңге жоғалту, 

жарғылық капиталдың мөлшері 100 000 мың теңге. Кездесу Қатысушылар 

шығынның бір бөлігін азайту арқылы төлеуге шешім қабылдады жарғылық 

капиталды таза активтердің мөлшеріне аударады. Есеп құру жазу. 

 

Тапсырма 10.7 Акционерлер жиналысының шешімімен акционерлік 

қоғамның пайдасы өткен жылы алынған, дивидендтер төлеуге бағытталған 150 

800 мың теңгені құрайды. АО жарғылық капиталы – 100 000 мың теңге 100-ден 

артық және 400 қарапайым акциядан құралады. Артықшылықты акциялардың 

200% -ы тұрақты кіріс алады номиналды құны. 1 қарапайым және 1 

дивидендтерді есептеңіз артықшылықты акциялар. 
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Тапсырма 10.8 Жыл басындағы жағдай бойынша жабдық 1.15 

коэффициенті бар. Жабдықтардың бастапқы құны 24000 теңге, жинақталған 

амортизация сомасы 12000 теңге. Құрастырыңыз бухгалтерлік жазбалар. 

 

Тапсырма 10.9 Қатысушылар жиналысының шешімі бойынша өткен 

жылғы пайда дивидендтер төлеуге бағытталған. Пайда 28 000 теңге. Мәні 

Жарғылық капиталдың 100 000 теңге. 1 номиналды құны 500 

теңге.Артықшылықты акциялар акциялардың жалпы санының 5% -ын құрайды. 

Кіріс артықшылықты акциялары 700%. Бухгалтерлік жазбаларды және 1 

қарапайым және 1 артықшылықты дивиденд мөлшерін анықтаңыз үлесі. 

 

Тапсырма 10.10. Өткен жылы ұйымның пайдасы 500 000 құрады 

Дивидендтерді төлеуге 300 мың теңге бөлінді. Жарғылық капитал 150-ден 

артық және 350 қарапайым акциялардан құралған номиналы 100 теңге  1 

дивиденд мөлшерін есептеңіз қарапайым және 1 артықшылықты акция, егер 

пайда ставкасы артықшылықты акциялары 20%. 

 

Тапсырма 10.11 Ұйымның жарғылық капиталы – 100 000 теңге 

құрылтайшылардың жарналары бойынша 50%, қол қойушылардың 30% -ында, 

20% еркін сатуға қойылады. Құрылтайшылар жарғыға қосқан үлесін 

қосты,капитал 20 000 теңге, қолма-қол ақшамен, 10 000 теңге негізгі құралдар. 

Қол қойған тараптар берешекті төледі, Есеп айырысу шоты бойынша 20 000 

теңге мөлшеріндегі жарғылық капитал 10000 теңге мөлшерінде – материалдар. 

Ақшаға сатылған акцияларды еркін сату кезінде есептеу. Бухгалтерлік есеп 

жүргізу және соманы анықтау қажет төленбеген жарғылық капитал. 

 

 

11 Қаржылық есептілікті ұсыну. 

 

Кәсіпорынның есеп беруі – көрсеткіштерді сипаттайтын жүйе оның жұмыс 

істеу мерзімі мен мерзімі өткен мерзім ішінде. 

1 ҚЕХС-на және «Бухгалтерлік есеп және қаржылық қызмет туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұйымның қаржылық есептілігі: 

бухгалтерлік есеп баланс, пайда мен залал туралы есеп, ақша қаражатының 

қозғалысы туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп және 

оларға түсіндірме жазба.Ұйымның жылдық қаржылық есептілігінің есепті 

кезеңі болып табылады күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан 31 желтоқсанына 

дейін. Меншік иелері құқылы басқа жиілігін орнатады, бірақ жылына кемінде 

бір рет анықтайды қаржы есептілігінің мерзімі, бірақ 30 сәуірден кешіктірмей, 

есеп беруден кейін. 

Заңды тұлғаның қаржылық есептілігі ашық мүдделі пайдаланушылар үшін 

жарияланымдар.  

Бухгалтерлік баланс кәсіпорынның қаржылық жағдайын көрсетеді белгілі 

бір күн.  
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Бухгалтерлік баланс кәсіпорынға қол жетімді активтерді көрсетеді, 

меншікті капитал, міндеттемелер. Баланста активтер мен міндеттемелер ұзақ 

мерзімді және ағымдағы ретінде жіктеледі. Ақшалай қаражаттардың қозғалысы 

туралы есепте түбіртек туралы ақпарат бар есепті кезеңде операциялық зал 

контексіндегі ақшалай қаражаттардың жылыстауы, инвестициялық және 

қаржылық қызмет.  

Операциялық қызмет – заңдылықтың негізгі қызметі кірістерді алуға және 

басқа тұлғаларға байланысты емес өзге де қызметке инвестициялық және 

қаржылық. 

Инвестициялық қызмет – бұл сатып алу және сату ұзақ мерзімді активтер, 

өтеуге жататын қарыздарды беру және алу. 

Қаржылық қызмет – бұл заңды тұлғаның қызметі, оның нәтижесі - өзіңіздің 

мөлшеріңіздің және құрамының өзгеруі капитал және қарыз қаражаты.  

Ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есепті жасаудың екі әдісі бар 

тікелей және жанама. Тікелей әдіс – бұл әдіс ақшалай түсімдер мен төлемдердің 

негізгі түрлерін анықтайды. Бұл әдіс әр ақша мәмілесін зерделеуге негізделеді 

және қандай түрін анықтайды  ол қолданылатын іс-шаралар. Ақша қозғалысы 

туралы есепті құрастырғанда қарапайым әдіс дегеніміз - әрбір мақалаға 

түзетулер енгізу керек пайда мен шығындар туралы есеп.  

Жанама әдіс – бұл таза табыс немесе залал ағымдағы активтер мен 

міндеттемелердегі өзгерістерге түзетілген, сондай-ақ инвестициялық және 

қаржыдан туындайтын кірістер мен шығындар өткен кезеңмен салыстырғанда.  

Пайда мен залал туралы есеп қаржы нәтижелерін сипаттайды есеп беру 

кезеңіне арналған. 

Пайда мен залал туралы есепте келесі көрсеткіштер болуы тиіс: 

- өнімді сатудан түсетін табыс; 

- сату құны; 

- Жалпы табыс; 

- кезеңнің шығыстары (жалпы және әкімшілік шығыстар, шығыстар өнімді 

сату, пайыздарды төлеуге кететін шығындар); 

- негізгі қызметтен түскен табыс (залал); 

- бейінді емес қызметтен түсетін табыс (залал); 

- салық салу алдындағы қарапайым қызметтен түскен табыс (залал); 

- корпоративтік табыс салығы; 

- салық салынғаннан кейін қарапайым қызметтен түсетін табыс (залал); 

- төтенше жағдайлардан түскен табыс (залал); 

- таза табыс (залал). 

Тоқтатылған операциялар сатудан туындайды .Активтерді ұстау немесе 

операцияны тоқтату  жеке, маңызды бағыт, экономикалық немесе өндіріс 

кәсіпорынның сауда қызметі. Әрбір тоқтатылған қызмет үшін қаржылық 

есептілік және түсіндірме жазбада: 

- тоқтатылған операция сипаты; 

- Операция жасалатын секторлық және географиялық сегменттер 

қаржылық есептілік мақсатында енгізілген; 
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- бухгалтерлік есепте мәміленің іс жүзінде үзілу күні; 

- Үзіліс әдісі (операцияны сату немесе тоқтату және т.б.), табыс немесе 

кірістерді өлшеу үшін пайдаланылатын шығындар мен есеп саясаттары 

жоғалту; 

- табыс пен таза пайда немесе есеп беру үшін қарапайым қызметтен шығын 

әрбір алдыңғы ұсынылған сомаға сәйкес кезеңі. 

Төтенше жағдайлар – бұл операциялар немесе оқиғалар сирек, субъектінің 

әдеттегі қызметі үшін тәуелсіз және тәуелсіз басқару шешімдері. Операциялар 

немесе оқиғалар, егер олар бар болса, төтенше жағдайларда қарастырылуы 

мүмкін келесі сипаттамалар: 

- өте сирек; 

- қалыпты қызметтің бөлігі емес; 

- басқарманың немесе субъектінің шешіміне байланысты емес. 

Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба негізгі болып табылады. 

Кәсіпорында жасалған аналитикалық құжат. Онда бастысы бизнес-жоспардың 

орындалуына қысқаша баға беру керек оның барлық бөлімдерін негізгі 

себептерді ашып, оң және есептік кезеңде кәсіпорынның жұмысына теріс әсер 

етті. Бірге ескертпенің тақырыптары жұмысын жетілдіру бойынша іс-шаралар 

жоспарын жасау керек кәсіпорын келесі жылы. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Кірістер мен шығыстар туралы есепті ұсыну (пайда және залал туралы). 

2. Төтенше жағдайлардың пайдасы мен шығыны. 

3. ҚЕХС (IFRS) 8 «Таза пайда (шығын), іргелі қателер, есеп саясатындағы 

өзгерістер. Баланстың презентациясы. 

Түсіндірме жазба. 

5. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп. 

6. Ақша қозғалысы туралы есепті дайындау: тікелей және жанама әдістері. 

7. Капиталдағы өзгерістер туралы есеп. 

 

 

11 тақырып бойынша тәжірбиелік тапсырмалар 

 

Тапсырма 11.1 Халық қолөнері компаниясы сізді жалдады кеңесші болып 

табылады және Сізден келесі тапсырмаларды орындау қажет 

(Қосымша B): 

1. Журналдың қажетті жазбаларын дайындаңыз. Барлық мәмілелер 

есептеулермен бірге жүреді (есептерді бүтін санға дейінгі сомаларды 

дөңгелектеу кезінде). Барлығы есептеулер ай сайын жүргізіледі. 

2. Балансты 2012 жылдың 31 желтоқсанына дейін дайындаңыз. 

3. 2012 жылғы пайда мен залал туралы есепті дайындау. 

Компания туралы ақпарат: 

«Народные промысль» компаниясы – акционерлік қоғам шетелдік және 

жергілікті акционерлер арасында кәсіпорын басталды 2010 жылғы қызметі. 
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Компания кәдесый өнімдерін өндірумен айналысады тері, металл, ағаш және 

мата. Есеп беру валютасы – шартты бірлік (к3). Барлығы 2012 жылы алғашқы 

жарияланымдар жасалды. Валюта бағамы у.е. 1-ге дейін АҚШ доллары: 

31 желтоқсан 2011 ж.       10 у.е. 

1 сәуір 2012 ж.                  12 у.е. 

1 тамыз 2012 ж.                 11 у.е. 

1 қазан 2012 ж.                  10 у.е. 

1 қараша 2012 ж.               11 у.е. 

1 желтоқсан 2012 ж.         12 у.е. 

31 желтоқсан 2012 ж.       13 у.е. 

 

«Ұлттық қолөнер» компаниясының басшылығынан хат компанияның 

экономикалық қызметі туралы тәуелсіз кеңесші 2012 жыл. 

1. Сіздің қаржы есептілігін дайындау үшін сыйақы 2012 – 6000 АҚШ 

доллары. Сізге келісімшартқа сәйкес төленеді (яғни, 2013 жылдың 20 

ақпанынан кешіктірмей). 

2. Компания шетел валютасымен қолма-қол ақша алады. Осы жағдай 

бойынша 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша валюта айырбастау 

пунктіндегі теңгерім $ 150 болды АҚШ. 

3. Банк шоты бойынша, шот бойынша қалдық 2012 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша 29160 АҚШ доллары болды. Нақтылау кезінде 

сәйкессіздіктің себептері, банк банк үшін төленген сома екендігі анықталды ай 

сайынғы банк қызметтері, олар компанияның бухгалтері болып табылады 

«Ұлттық қолөнер» әлі жазылмаған. 

4. Компания әрбiр заемшыға бухгалтерлiк есептi жүргiзедi, 31-ге дейiн 

2012 жылғы желтоқсаннан бастап мерзімі өткен бір дебиторлық берешек бар 

85000 АҚШ доллары үшін «Көктем» фирмасы. Барлық қалған борышкерлер 

төледі 2013 жылғы қаңтар. «Көктем» фирмасы еріткіш, бірақ талдау өткен 

кезеңдер соманың 2 пайызын көрсетеді жаман қарыздар үшін резервтер жасау 

қажет. 

5. Жылдың соңында жаңа бухгалтер-стажер жалақы. Ол желтоқсандағы 

жалақыны 5200 АҚШ долларына есептеді. Сатушылар және әкімшілік 

қызметкерлер, өндіріс шеберлері желтоқсан айында болмады.Өндіріс 

маусымына байланысты жұмыс істеді. Барлық алынатын сома бухгалтер-

стажер әкімшілік шығыстарды шотқа жатқызды. Жалақы, бірақ әкімшілік 

қызметкерлердің жалақысы жалпы санының 25 пайызын ғана құрады. 

6. Компания өз балансында негізгі құралдарды иеленеді: 

а. Ғимарат 2010 жылдың шілде айында сатып алынды. Олардың бөлігі 

(10%) кеңсе ғимаратының астында орналасады, қалған бөлмелері де бөлінеді 

өндіріс пен сауда арасындағы өндіріс бөлімдері үшін 60 пайызға, ал 

мамандандырылған дүкенде – 40 пайыз. Ғимараттың пайдалы қызмет мерзімі 

20 жылды құрайды, тарату құны 10% бағаланады сатып алу. Есепке алу 

мақсатында тікелей желі амортизация әдісі. Сондай-ақ ғимараттардың 

құнсыздануына салық салу тікелей амортизация әдісі қолданылады. 
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Б. Өнімді жеткізу үшін пайдаланылатын көлік сатып алушылар 2012 

жылғы 1 қазаннан бастап 2 800 $мөлшерінде несие алынды АҚШ. Автокөлік 

туралы заң 2012 жылдың 31-желтоқсанында ғана төленді. Мерзімі пайдалы 

автокөлік – 8 жыл жою 2000 АҚШ долларына бағаланған. Есеп саясатына 

сәйкес машина өндіріс әдісімен амортизацияланады (көлемі бойынша 

пропорцияда орындалатын жұмыс). Автокөліктің есептік бағамы 100 000 

құрайды км. 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша автокөліктің 

жүгірісі 5 болды 500 км. Салық салу мақсаттары үшін көлік құралының сомасы 

әдіс бойынша амортизацияланады сандар (кумулятивтік әдіс). 

7. 2013 жылғы 2 қаңтарда Юлия туралы шешім қабылдады 1 маусымға 

дейін сатып алынған компанияның барлық негізгі құралдарын қайта бағалау 

2012 жыл. Есеп беру күніне 2012 жылғы 31 желтоқсан ғимараттың әділ құны 64 

100 АҚШ долларын құрады. 

8. «Халықтық ой-сана» компаниясы жүктерді жөнелтуге тапсырады. 30 

2012 жылдың желтоқсан айында «Always Celebration» дүкені компанияға 

оралды «Ұлттық қолөнер» қалған 880 АҚШ доллары сомасына сатылмаған 

тауарлар, Жана-жыл  алдындағы сатылымға сатылған. 4 қаңтар 2013 жылы 

«Always Celebration» дүкені компаниясы кассиріне соманы төледі 3200 куб. 

Инвентаризация нәтижелері бойынша 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша басқа да дайын өнімдер «халық қолөнері» компаниялары жоқ. 

Шикізаттың нақты қалдықтары және материалдар баланстарға сәйкес келеді. 

9. 2012 жылдың маусымынан бастап Халықтық Фисли субстандарттарды 

салатын терінің жеткізушісімен сот талқылауы шикізат. Компанияның 

адвокаты компания процесті жеңіп шығатынын болжайды және міндетті түрде 

4500 куб. Ұсынылған сот ісіне қатысты. 

10. Маңыздылық принципін басшылыққа ала отырып, сіз ұсындыңыз 

телефондық қызметтер үшін абоненттік төлемді төлеу бойынша есепші 2013 

жылдың 6 айы ішінде тікелей тұтыну үшін төленген төлеу сәті. 

11. 2012 жылғы 1 қарашада міндетті сақтандыру шарты бойынша 

автомобиль үшін жылдық сақтандыру сомасы 4800 АҚШ доллары мөлшерінде 

төленді. Бұған дейін сақтандыру мерзімінің аяқталуына байланысты, бухгалтер 

барлық соманы шотқа аудару туралы шешім қабылдады «Басқа дебиторлық 

берешек». 

12. Әлеуетті серіктестермен кездесу кезінде өкілдік шығындары 

«Байланысты шығыстар» есебінде көрсетілді қоғаммен «. Менеджер туралы 

алдын-ала есеп берілді сомасы 2000 ш.б. болатын, есепті компанияның 

басшылығы мақұлдады және қабылданды есепші. Өкінішке орай, 1200 сомаға 

ұсынылған құжаттар есептеу кезінде салық салу мақсаттары жеткіліксіз салық 

салынатын пайда. 

13. 2012 жылғы 26 желтоқсанда 1000 меншікті акциялар сатып алынды 2 кг 

үшін әрқайсысы үшін. Есепші шоттың дебетіне қатысты операцияны көрсетті 

«Басқа әкімшілік шығыстар». 
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14. «Ұлттық қолөнер» компаниясы 2013 жылы жұмыс істейтін болады 

өзіңіздің кәдесый дүкендеріңізді ашыңыз. Қаржыландыру үшін 2012 жылдың 1 

желтоқсанында компания ұзақ мерзімді шығарды 

15 жасқа дейінгі 5 жылға дейінгі мерзімге жалпы сомасы 20 000 АҚШ 

доллары болатын облигациялар жылдық. Сыйақы жыл сайын 1 желтоқсан және 

1 маусымда төленеді. Алғашқы төлем келесі жылы болады. 2012 жылға 

арналған пайыздар есептелмеген. 

15. 2012 жылы мөлшерде төтенше пайда алынды 14000 текше фунт 

стерлинг, ол салық салынғанға дейін есепте көрсетіледі. 

16. Салық салу мақсатында: Табыс салығының ставкасы 20% құрайды. 

Қолданылуы мүмкін жаман қарыздарды тікелей есептен шығару. Құжаттармен 

расталған шығындар рұқсат етілген шегерім болып табылмайды салық 

салынатын пайдадан. 
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Қосымша А 

 

Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары  

(№ 185 2007 ж.  23 мамырынан Қазақстан Республикасы қаржы Министрі 

Бұйрығымен бекітілді) 

 

1-бөлім. Қысқа мерзімді активтер 

   

1000 Ақша қаражаттары 

1010 Кассадағы ақша қаражаты 

1020 Жолдағы ақша қаражаты 

1030 Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты   

1040 Карт-шоттардағы ақша қаражаты  

1050 Жинақ шоттарындағы қаражаты  

1060 Өзге ақша қаражаты   

1100 Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар  

1110 Қысқа мерзімді берілген қарыздар 

1120 Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржылық активтер  

1130 Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар   

1140 Сатуға арналған қолда бар қысқа мерзімді 

қаржылық инвестициялар  

1150 Өзге қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар  

1200 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек   

1210 Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі   

1220 Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі  

1230 Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі   

1240 Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі 

1250 Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі   

1260 Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек 

1270 Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар  

1280 Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек 

1290 Күмәнді талаптар бойынша резерв 

1300 Қорлар   

1310 Шикізат және материалдар 
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1320 Дайын өнім   

1330 Тауарлар  

1340 Аяқталмаған өндіріс  

1350 Өзге қорлар   

1360 Қорларды есептен шығару бойынша резерв  

1400 Ағымдағы салықтық активтер   

1410 Корпорациялық табыс салығы 

1420 Қосылған құн салығы   

1430 Өзге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

1500 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер   

1510 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер   

1520 Сатуға арналған істен шығатын топ  

1600 Өзге қысқа мерзімді активтер  

1610 Берілген қысқа мерзімді аванстар   

1620 Алдағы кезеңдердің шығыстары   

1630 Өзге қысқа мерзімді активтер  

    

  2-бөлім. Ұзақ мерзімді активтер 

  

2000 Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 

2010 Ұзақ мерзімді берілген қарыздар 

2020 Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар  

2030 Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 

2040 Өзге ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар  

2100 Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек  

2110 Сатып алушылар мен тапсырысшылардың  ұзақ мерзімді берешегі  

2120 Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі  

2130 Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді 

дебиторлық берешегі   

2140 Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді 

дебиторлық берешегі  

2150 Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі   

2160 Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек   

2170 Алуға арналған ұзақ мерзімді сыйақылар 

2180 Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 
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2200 Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар   

2210 Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын инвестициялар   

2300 Жылжымайтын мүлікке инвестициялар   

2310 Жылжымайтын мүлікке инвестициялар  

2320 Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы  

2330 Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан 

шығын 

2400 Негізгі құралдар   

2410 Негізгі құралдар   

2420 Негізгі құралдардың амортизациясы   

2430 Негізгі құралдардың құнсыздануынан болатын шығындар 

2500 Биологиялық активтер  

2510 Өсімдіктер  

2520 Жануарлар  

2600 Барлау және бағалау активтері  

2610 Барлау және бағалау активтері   

2620 Барлау және бағалау активтерінің амортизациясы  

2630 Барлау және бағалау активтерінің құнсыздануынан болатын 

шығындар 

2700 Материалдық емес активтер  

2710 Гудвилл 

2720 Гудвиллдің құнсыздануы   

2730 Өзге материалдық емес активтер  

2740 Өзге материалдық емес активтердің амортизациясы   

2750 Өзге материалдық емес активтердің құнсыздануынан 

болатын шығындар   

2800 Кейінге қалдырылған салықтық активтер   

2810 Корпорациялық табыс салығы бойынша кейінге 

қалдырылған салықтық активтер 

2900 Өзге ұзақ мерзімді активтер  

2910 Берілген ұзақ мерзімді аванстар   

2920 Алдағы кезеңдердің шығыстары  

2930 Аяқталмаған құрылыс   

2940 Өзге ұзақ мерзімді активтер  
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3-бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер 

 

3000 Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 

3010 Қысқа мерзімді банктік қарыздар 

3020 Уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің 

лицензиясыз банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардан 

алынатын қысқа мерзімді қарыздар 

3030 Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бойынша 

қысқа мерзімді кредиторлық берешек 

3040 Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігі 

3050 Өзге қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 

3100 Салықтар бойынша міндеттемелер 

3110 Төлеуге тиісті корпорациялық табыс салығы 

3120 Жеке табыс салығы  

3130 Қосылған құн салығы  

3140 Акциздер 

3150 Әлеуметтік салық 

3160 Жер салығы 

3170 Көлік құралдары салығы 

3180 Мүлік салығы 

3190 Өзге салықтар 

3200 Басқа да міндетті және еркін төлемдер бойынша міндеттемелер 

3210 Әлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер 

3220 Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер 

3230 Басқа да міндетті төлемдер бойынша өзге міндеттемелер 

3240 Басқа да еркін төлемдер бойынша өзге міндеттемелер 

3300 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 

3310 Берушілер мен мердігерлерге берілетін қысқа мерзімді берешек 

3320 Еншілес ұйымдарға берілетін қысқа мерзімді кредиторлық  

       берешек 

3330 Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға берілетін 

қысқа мерзімді кредиторлық берешек 

3340 Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек 

3350 Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек 

3360 Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек 
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3370 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі 

3380 Төлеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар 

3390 Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек 

3400 Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 

3410 Қысқа мерзімді кепілгерлік міндеттемелер 

3420 Заңды наразылықтар бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер 

3430 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау 

міндеттемелері 

3440 Өзге қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 

3500 Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 

3510 Алынған қысқа мерзімді аванстар 

3520 Алдағы кезеңдердің кірістері   

3530 Сатуға арналған істен шығатын топтың міндеттемелері 

3540 Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер 

 

  4-бөлім. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 

 

4000 Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 

4010 Ұзақ мерзімді банктік қарыздар 

4020 Уәкілетті органның және (немесе) Ұлттық Банктің лицензиясыз 

банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардан алынатын 

ұзақ мерзімді қарыздар 

4030 Өзге ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер  

4100 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 

4110 Берушілер мен мердігерлерге берілетін ұзақ мерзімді берешек 

4120 Еншілес ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек  

4130 Қауымдастырылған және бірлескен ұйымдарға берілетін ұзақ 

мерзімді кредиторлық берешек  

4140 Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге берілетін ұзақ мерзімді 

кредиторлық берешек  

4150 Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек  

4160 Төлеуге арналған ұзақ мерзімді сыйақылар 

4170 Өзге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 

4200 Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 

4210 Ұзақ мерзімді кепілгерлік міндеттемелер 

4220 Заңды наразылықтар бойынша ұзақ мерзімді бағалау 
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міндеттемелері 

4230 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау 
міндеттемелері 

4240 Өзге ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 

4300 Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер 

4310 Корпорациялық табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған 

салық міндеттемелері 

4400 Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер 

4410 Алынған ұзақ мерзімді аванстар 

4420 Алдағы кезеңдердің кірістері 

4430 Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер 

 

5-бөлім. Капитал мен резервтер 

 

5000 Жарғылық капитал 

5010 Артықшылықты акциялар 

5020 Қарапайым акциялар  

5030 Салымдар мен пай  

5100 Төленбеген капитал 

5110 Төленбеген капитал  

5200 Сатып алынған меншікті үлес құралдары 

5210 Сатып алынған меншікті үлес құралдары  

5300 Эмиссиялық кіріс 

5310 Эмиссиялық кіріс 

5400 Резервтер 

5410 Құрылтайшы құжаттармен белгіленген резервтік капитал 

5420 Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған резерв  

5430 Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв 

5440 Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв 

5450 Шетел қызметі бойынша шетел валютасын қайта есептеуге  

арналған резерв 

5460 Өзге резервтер 

5500 Бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) 

5510 Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы) 

5520 Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған залалы) 
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5600 Қорытынды пайда (қорытынды залал) 

5610 Қорытынды пайда (қорытынды залал) 

 

6-бөлім. Кірістер 

  

6000 Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс 

6010 Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс 

6020 Сатылған өнімді қайтару 

6030 Бағадан және сатудан жеңілдіктер 

6100 Қаржыландырудан түскен кірістер 

6110 Сыйақылар бойынша кірістер 

6120 Дивидендтер бойынша кірістер 

6130 Қаржылық жалдаудан түскен кірістер 

6140 Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен болатын 

операциялардан түскен кірістер 

6150 Қаржылық аспаптардың әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер 

6160 Қаржыландырудан түскен өзге кірістер 

6200 Өзге кірістер 

6210 Активтерді істен шығарудан түскен кірістер 

6220 Өтеусіз алынған активтерден алынған кірістер 

6230 Мемлекеттік субсидиялардан түскен кірістер 

6240 Құнсызданудан шығындарды қалпына келтіруден түскен кірістер 

6250 Бағам айырмасынан түскен кірістер 

6260 Операциялық жалдаудан түскен кірістер 

6270 Биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен түскен кірістер 

6280 Өзге кірістер  

6300 Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер 

6310 Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер  

6400 Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын ұйымның 

пайда үлесі  

6410 Қауымдастырылған ұйымдардың пайда үлесі 

6420 Бірлескен ұйымдардың пайда үлесі 

  

 7-бөлім. Шығыстар 
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7000 Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 

7010 Өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтердің өзіндік құны 

7100 Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар 

7110 Өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар 

7200 Әкімшілік шығыстар 

7210 Әкімшілік шығыстар 

7300 Қаржыландыруға шығыстар 

7310 Сыйақылар бойынша шығыстар 

7320 Қаржылық жалдау бойынша пайыз төлеуге шығатын шығыстар 

7330 Қаржылық аспаптардың әділ құнының өзгеруінен болатын 

шығыстар 

7340 Қаржыландыруға өзге шығыстар 

7400 Өзге шығыстар 

7410 Активтердің істен шығуы бойынша шығыстар 

7420 Активтердің құнсыздануы бойынша шығыстар 

7430 Бағам айырмасы бойынша шығыстар 

7440 Резерв құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару 

бойынша шығыстар 

7450 Операциялық жалдау бойынша шығыстар 

7460 Биологиялық активтердің әділ құнының өзгеруінен 

болатын шығыстар 

7470 Өзге шығыстар 

7500 Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар 

7510 Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар 

7600 Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұйымның шығын 

үлесі 

7610 Қауымдастырылған ұйымдардың шығын үлесі 

7620 Бірлескен ұйымдардың шығын үлесі 

7700 Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар 

7710 Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар 

  

8-бөлім. Өндірістік есептің шоттары 

   

8100 Негізгі өндіріс  

8110 Негізгі өндіріс 
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8200 Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар 

8210 Жеке өндірістегі жартылай фабрикаттар 

8300 Көмекші өндірістер 

8310 Көмекші өндірістер 

8400 Жүкқұжат шығыстары 

8410 Жүкқұжат шығыстары  
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Қосымша Б 

 

Күрделі пайыздар кестелері 

 

1-Кесте -  Кезеңдегі 1 ш.б. ағымдағы құны. 

 

 

2-Кесте -  Кезеңдегі 1 ш.б. аннуитетінің ағымдағы құны. 

 

 

3-Кесте -  Кезеңдегі 1 ш.б. келешектегі құны. 

 

 

4-Кесте -  Кезеңдегі 1 ш.б. аннуитетінің келешектегі құны. 
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Қосымша Б 

 

Күрделі пайыздар кестесі  

 

1-Кесте -  Кезеңдегі 1 ш.б. ағымдағы құны 
  

   1,00%     1,25%   1,50%   1,75%  2,00% 3,00%   4,00%   5,00%   6,00% 7,00%    8,00%   9,00%  10,00%  12,00%  14,00% 15,00% 

1 0,9901 0,9877 0,9852 0,9828 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,8929 0,8772 0,8696 

2 0,9803 0,9755 0,9707 0,9659 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264 0,7972 0,7695 0,7561 

3 0,9706 0,9634 0,9563 0,9493 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513 0,7118 0,6750 0,6575 

4 0,9610 0,9515 0,9422 0,9330 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830 0,6355 0,5921 0,5718 

5 0,9515 0,9398 0,9283 0,9169 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209 0,5674 0,5194 0,4972 

6 0,9420 0,9282 0,9145 0,9011 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645 0,5066 0,4556 0,4323 

7 0,9327 0,9167 0,9010 0,8856 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132 0,4523 0,3996 0,3759 

8 0,9235 0,9054 0,8877 0,8704 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665 0,4039 0,3506 0,3269 

9 0,9143 0,8942 0,8746 0,8554 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241 0,3606 0,3075 0,2843 

10 0,9053 0,8832 0,8617 0,8407 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855 0,3220 0,2697 0,2472 

11 0,8963 0,8723 0,8489 0,8263 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505 0,2875 0,2366 0,2149 

12 0,8874 0,8615 0,8364 0,8121 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186 0,2567 0,2076 0,1869 

13 0,8787 0,8509 0,8240 0,7981 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897 0,2292 0,1821 0,1625 

14 0,8700 0,8404 0,8118 0,7844 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633 0,2046 0,1597 0,1413 

15 0,8613 0,8300 0,7999 0,7709 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394 0,1827 0,1401 0,1229 

16 0,8528 0,8197 0,7880 0,7576 0,7284 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919 0,2519 0,2176 0,1631 0,1229 0,1069 

17 0,8444 0,8096 0,7764 0,7446 0,7142 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703 0,2311 0,1978 0,1456 0,1078 0,0929 

18 0,8360 0,7996 0,7649 0,7318 0,7002 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502 0,2120 0,1799 0,1300 0,0946 0,0808 

19 0,8277 0,7898 0,7536 0,7192 0,6864 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317 0,1945 0,1635 0,1161 0,0829 0,0703 

20 0,8195 0,7800 0,7425 0,7068 0,6730 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0,1486 0,1037 0,0728 0,0611 

21 0,8114 0,7704 0,7315 0,6947 0,6598 0,5375 0,4388 0,3589 0,2942 0,2415 0,1987 0,1637 0,1351 0,0926 0,0638 0,0531 

22 0,8034 0,7609 0,7207 0,6827 0,6468 0,5219 0,4220 0,3418 0,2775 0,2257 0,1839 0,1502 0,1228 0,0826 0,0560 0,0462 

23 0,7954 0,7515 0,7100 0,6710 0,6342 0,5067 0,4057 0,3256 0,2618 0,2109 0,1703 0,1378 0,1117 0,0738 0,0491 0,0402 

24 0,7876 0,7422 0,6995 0,6594 0,6217 0,4919 0,3901 0,3101 0,2470 0,1971 0,1577 0,1264 0,1015 0,0659 0,0431 0,0349 

25 0,7798 0,7330 0,6892 0,6481 0,6095 0,4776 0,3751 0,2953 0,2330 0,1842 0,1460 0,1160 0,0923 0,0588 0,0378 0,0304 

26 0,7720 0,7240 0,6790 0,6369 0,5976 0,4637 0,3607 0,2812 0,2198 0,1722 0,1352 0,1064 0,0839 0,0525 0,0331 0,0264 

27 0,7644 0,7150 0,6690 0,6260 0,5859 0,4502 0,3468 0,2678 0,2074 0,1609 0,1252 0,0976 0,0763 0,0469 0,0291 0,0230 

28 0,7568 0,7062 0,6591 0,6152 0,5744 0,4371 0,3335 0,2551 0,1956 0,1504 0,1159 0,0895 0,0693 0,0419 0,0255 0,0200 

29 0,7493 0,6975 0,6494 0,6046 0,5631 0,4243 0,3207 0,2429 0,1846 0,1406 0,1073 0,0822 0,0630 0,0374 0,0224 0,0174 

30 0,7419 0,6889 0,6398 0,5942 0,5521 0,4120 0,3083 0,2314 0,1741 0,1314 0,0994 0,0754 0,0573 0,0334 0,0196 0,0151 
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2-Кесте -  Кезеңдегі 1 ш.б. аннуитетінің ағымдағы құны 
 

   1,00%     1,25%   1,50%   1,75%  2,00% 3,00%   4,00%   5,00%   6,00% 7,00%    8,00%   9,00%  10,00%  12,00%  14,00% 15,00% 

1 0,9901 0,9877 0,9852 0,9828 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,8929 0,8772 0,8696 

2 1,9704 1,9631 1,9559 1,9487 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,8080 1,7833 1,7591 1,7355 1,6901 1,6467 1,6257 

3 2,9410 2,9265 2,9122 2,8980 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,6730 2,6243 2,5771 2,5313 2,4869 2,4018 2,3216 2,2832 

4 3,9020 3,8781 3,8544 3,8309 3,8077 3,7171 3,6299 3,5460 3,4651 3,3872 3,3121 3,2397 3,1699 3,0373 2,9137 2,8550 

5 4,8534 4,8178 4,7826 4,7479 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 3,9927 3,8897 3,7908 3,6048 3,4331 3,3522 

6 5,7955 5,7460 5,6972 5,6490 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 4,6229 4,4859 4,3553 4,1114 3,8887 3,7845 

7 6,7282 6,6627 6,5982 6,5346 6,4720 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 5,2064 5,0330 4,8684 4,5638 4,2883 4,1604 

8 7,6517 7,5681 7,4859 7,4051 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 5,7466 5,5348 5,3349 4,9676 4,6389 4,4873 

9 8,5660 8,4623 8,3605 8,2605 8,1622 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 6,2469 5,9952 5,7590 5,3282 4,9464 4,7716 

10 9,4713 9,3455 9,2222 9,1012 8,9826 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 6,7101 6,4177 6,1446 5,6502 5,2161 5,0188 

11 10,3676 10,2178 10,0711 9,9275 9,7868 9,2526 8,7605 8,3064 7,8869 7,4987 7,1390 6,8052 6,4951 5,9377 5,4527 5,2337 

12 11,2551 11,0793 10,9075 10,7395 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 8,3838 7,9427 7,5361 7,1607 6,8137 6,1944 5,6603 5,4206 

13 12,1337 11,9302 11,7315 11,5376 11,3484 10,6350 9,9856 9,3936 8,8527 8,3577 7,9038 7,4869 7,1034 6,4235 5,8424 5,5831 

14 13,0037 12,7706 12,5434 12,3220 12,1062 11,2961 10,5631 9,8986 9,2950 8,7455 8,2442 7,7862 7,3667 6,6282 6,0021 5,7245 

15 13,8651 13,6005 13,3432 13,0929 12,8493 11,9379 11,1184 10,3797 9,7122 9,1079 8,5595 8,0607 7,6061 6,8109 6,1422 5,8474 

16 14,7179 14,4203 14,1313 13,8505 13,5777 12,5611 11,6523 10,8378 10,1059 9,4466 8,8514 8,3126 7,8237 6,9740 6,2651 5,9542 

17 15,5623 15,2299 14,9076 14,5951 14,2919 13,1661 12,1657 11,2741 10,4773 9,7632 9,1216 8,5436 8,0216 7,1196 6,3729 6,0472 

18 16,3983 16,0295 15,6726 15,3269 14,9920 13,7535 12,6593 11,6896 10,8276 10,0591 9,3719 8,7556 8,2014 7,2497 6,4674 6,1280 

19 17,2260 16,8193 16,4262 16,0461 15,6785 14,3238 13,1339 12,0853 11,1581 10,3356 9,6036 8,9501 8,3649 7,3658 6,5504 6,1982 

20 18,0456 17,5993 17,1686 16,7529 16,3514 14,8775 13,5903 12,4622 11,4699 10,5940 9,8181 9,1285 8,5136 7,4694 6,6231 6,2593 

21 18,8570 18,3697 17,9001 17,4475 17,0112 15,4150 14,0292 12,8212 11,7641 10,8355 10,0168 9,2922 8,6487 7,5620 6,6870 6,3125 

22 19,6604 19,1306 18,6208 18,1303 17,6580 15,9369 14,4511 13,1630 12,0416 11,0612 10,2007 9,4424 8,7715 7,6446 6,7429 6,3587 

23 20,4558 19,8820 19,3309 18,8012 18,2922 16,4436 14,8568 13,4886 12,3034 11,2722 10,3711 9,5802 8,8832 7,7184 6,7921 6,3988 

24 21,2434 20,6242 20,0304 19,4607 18,9139 16,9355 15,2470 13,7986 12,5504 11,4693 10,5288 9,7066 8,9847 7,7843 6,8351 6,4338 

25 22,0232 21,3573 20,7196 20,1088 19,5235 17,4131 15,6221 14,0939 12,7834 11,6536 10,6748 9,8226 9,0770 7,8431 6,8729 6,4641 

26 22,7952 22,0813 21,3986 20,7457 20,1210 17,8768 15,9828 14,3752 13,0032 11,8258 10,8100 9,9290 9,1609 7,8957 6,9061 6,4906 

27 23,5596 22,7963 22,0676 21,3717 20,7069 18,3270 16,3296 14,6430 13,2105 11,9867 10,9352 10,0266 9,2372 7,9426 6,9352 6,5135 

28 24,3164 23,5025 22,7267 21,9870 21,2813 18,7641 16,6631 14,8981 13,4062 12,1371 11,0511 10,1161 9,3066 7,9844 6,9607 6,5335 

29 25,0658 24,2000 23,3761 22,5916 21,8444 19,1885 16,9837 15,1411 13,5907 12,2777 11,1584 10,1983 9,3696 8,0218 6,9830 6,5509 

30 25,8077 24,8889 24,0158 23,1858 22,3965 19,6004 17,2920 15,3725 13,7648 12,4090 11,2578 10,2737 9,4269 8,0552 7,0027 6,5660 
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3-Кесте -  Кезеңдегі 1 ш.б. келешектегі құны 
 

   1,00%     1,25%   1,50%   1,75%  2,00% 3,00%   4,00%   5,00%   6,00% 7,00%    8,00%   9,00%  10,00%  12,00%  14,00% 15,00% 

1 1,0100 1,0125 1,0150 1,0175 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 1,1200 1,1400 1,1500 

2 1,0201 1,0252 1,0302 1,0353 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1,2100 1,2544 1,2996 1,3225 

3 1,0303 1,0380 1,0457 1,0534 1,0612 1,0927 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 1,2950 1,3310 1,4049 1,4815 1,5209 

4 1,0406 1,0509 1,0614 1,0719 1,0824 1,1255 1,1699 1,2155 1,2625 1,3108 1,3605 1,4116 1,4641 1,5735 1,6890 1,7490 

5 1,0510 1,0641 1,0773 1,0906 1,1041 1,1593 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026 1,4693 1,5386 1,6105 1,7623 1,9254 2,0114 

6 1,0615 1,0774 1,0934 1,1097 1,1262 1,1941 1,2653 1,3401 1,4185 1,5007 1,5869 1,6771 1,7716 1,9738 2,1950 2,3131 

7 1,0721 1,0909 1,1098 1,1291 1,1487 1,2299 1,3159 1,4071 1,5036 1,6058 1,7138 1,8280 1,9487 2,2107 2,5023 2,6600 

8 1,0829 1,1045 1,1265 1,1489 1,1717 1,2668 1,3686 1,4775 1,5938 1,7182 1,8509 1,9926 2,1436 2,4760 2,8526 3,0590 

9 1,0937 1,1183 1,1434 1,1690 1,1951 1,3048 1,4233 1,5513 1,6895 1,8385 1,9990 2,1719 2,3579 2,7731 3,2519 3,5179 

10 1,1046 1,1323 1,1605 1,1894 1,2190 1,3439 1,4802 1,6289 1,7908 1,9672 2,1589 2,3674 2,5937 3,1058 3,7072 4,0456 

11 1,1157 1,1464 1,1779 1,2103 1,2434 1,3842 1,5395 1,7103 1,8983 2,1049 2,3316 2,5804 2,8531 3,4785 4,2262 4,6524 

12 1,1268 1,1608 1,1956 1,2314 1,2682 1,4258 1,6010 1,7959 2,0122 2,2522 2,5182 2,8127 3,1384 3,8960 4,8179 5,3503 

13 1,1381 1,1753 1,2136 1,2530 1,2936 1,4685 1,6651 1,8856 2,1329 2,4098 2,7196 3,0658 3,4523 4,3635 5,4924 6,1528 

14 1,1495 1,1900 1,2318 1,2749 1,3195 1,5126 1,7317 1,9799 2,2609 2,5785 2,9372 3,3417 3,7975 4,8871 6,2613 7,0757 

15 1,1610 1,2048 1,2502 1,2972 1,3459 1,5580 1,8009 2,0789 2,3966 2,7590 3,1722 3,6425 4,1772 5,4736 7,1379 8,1371 

16 1,1726 1,2199 1,2690 1,3199 1,3728 1,6047 1,8730 2,1829 2,5404 2,9522 3,4259 3,9703 4,5950 6,1304 8,1372 9,3576 

17 1,1843 1,2351 1,2880 1,3430 1,4002 1,6528 1,9479 2,2920 2,6928 3,1588 3,7000 4,3276 5,0545 6,8660 9,2765 10,7613 

18 1,1961 1,2506 1,3073 1,3665 1,4282 1,7024 2,0258 2,4066 2,8543 3,3799 3,9960 4,7171 5,5599 7,6900 10,5752 12,3755 

19 1,2081 1,2662 1,3270 1,3904 1,4568 1,7535 2,1068 2,5270 3,0256 3,6165 4,3157 5,1417 6,1159 8,6128 12,0557 14,2318 

20 1,2202 1,2820 1,3469 1,4148 1,4859 1,8061 2,1911 2,6533 3,2071 3,8697 4,6610 5,6044 6,7275 9,6463 13,7435 16,3665 

21 1,2324 1,2981 1,3671 1,4395 1,5157 1,8603 2,2788 2,7860 3,3996 4,1406 5,0338 6,1088 7,4002 10,8038 15,6676 18,8215 

22 1,2447 1,3143 1,3876 1,4647 1,5460 1,9161 2,3699 2,9253 3,6035 4,4304 5,4365 6,6586 8,1403 12,1003 17,8610 21,6447 

23 1,2572 1,3307 1,4084 1,4904 1,5769 1,9736 2,4647 3,0715 3,8197 4,7405 5,8715 7,2579 8,9543 13,5523 20,3616 24,8915 

24 1,2697 1,3474 1,4295 1,5164 1,6084 2,0328 2,5633 3,2251 4,0489 5,0724 6,3412 7,9111 9,8497 15,1786 23,2122 28,6252 

25 1,2824 1,3642 1,4509 1,5430 1,6406 2,0938 2,6658 3,3864 4,2919 5,4274 6,8485 8,6231 10,8347 17,0001 26,4619 32,9190 

26 1,2953 1,3812 1,4727 1,5700 1,6734 2,1566 2,7725 3,5557 4,5494 5,8074 7,3964 9,3992 11,9182 19,0401 30,1666 37,8568 

27 1,3082 1,3985 1,4948 1,5975 1,7069 2,2213 2,8834 3,7335 4,8223 6,2139 7,9881 10,2451 13,1100 21,3249 34,3899 43,5353 

28 1,3213 1,4160 1,5172 1,6254 1,7410 2,2879 2,9987 3,9201 5,1117 6,6488 8,6271 11,1671 14,4210 23,8839 39,2045 50,0656 

29 1,3345 1,4337 1,5400 1,6539 1,7758 2,3566 3,1187 4,1161 5,4184 7,1143 9,3173 12,1722 15,8631 26,7499 44,6931 57,5755 

30 1,3478 1,4516 1,5631 1,6828 1,8114 2,4273 3,2434 4,3219 5,7435 7,6123 10,0627 13,2677 17,4494 29,9599 50,9502 66,2118 
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4-Кесте -  Кезеңдегі 1 ш.б. аннуитетінің келешектегі құны 
 

   1,00%     1,25%   1,50%   1,75%  2,00% 3,00%   4,00%   5,00%   6,00% 7,00%    8,00%   9,00%  10,00%  12,00%  14,00% 15,00% 

1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

2 2,0100 2,0125 2,0150 2,0175 2,0200 2,0300 2,0400 2,0500 2,0600 2,0700 2,0800 2,0900 2,1000 2,1200 2,1400 2,1500 

3 3,0301 3,0377 3,0452 3,0528 3,0604 3,0909 3,1216 3,1525 3,1836 3,2149 3,2464 3,2781 3,3100 3,3744 3,4396 3,4725 

4 4,0604 4,0756 4,0909 4,1062 4,1216 4,1836 4,2465 4,3101 4,3746 4,4399 4,5061 4,5731 4,6410 4,7793 4,9211 4,9934 

5 5,1010 5,1266 5,1523 5,1781 5,2040 5,3091 5,4163 5,5256 5,6371 5,7507 5,8666 5,9847 6,1051 6,3528 6,6101 6,7424 

6 6,1520 6,1907 6,2296 6,2687 6,3081 6,4684 6,6330 6,8019 6,9753 7,1533 7,3359 7,5233 7,7156 8,1152 8,5355 8,7537 

7 7,2135 7,2680 7,3230 7,3784 7,4343 7,6625 7,8983 8,1420 8,3938 8,6540 8,9228 9,2004 9,4872 10,0890 10,7305 11,0668 

8 8,2857 8,3589 8,4328 8,5075 8,5830 8,8923 9,2142 9,5491 9,8975 10,2598 10,6366 11,0285 11,4359 12,2997 13,2328 13,7268 

9 9,3685 9,4634 9,5593 9,6564 9,7546 10,1591 10,5828 11,0266 11,4913 11,9780 12,4876 13,0210 13,5795 14,7757 16,0853 16,7858 

10 10,4622 10,5817 10,7027 10,8254 10,9497 11,4639 12,0061 12,5779 13,1808 13,8164 14,4866 15,1929 15,9374 17,5487 19,3373 20,3037 

11 11,5668 11,7139 11,8633 12,0148 12,1687 12,8078 13,4864 14,2068 14,9716 15,7836 16,6455 17,5603 18,5312 20,6546 23,0445 24,3493 

12 12,6825 12,8604 13,0412 13,2251 13,4121 14,1920 15,0258 15,9171 16,8699 17,8885 18,9771 20,1407 21,3843 24,1331 27,2707 29,0017 

13 13,8093 14,0211 14,2368 14,4565 14,6803 15,6178 16,6268 17,7130 18,8821 20,1406 21,4953 22,9534 24,5227 28,0291 32,0887 34,3519 

14 14,9474 15,1964 15,4504 15,7095 15,9739 17,0863 18,2919 19,5986 21,0151 22,5505 24,2149 26,0192 27,9750 32,3926 37,5811 40,5047 

15 16,0969 16,3863 16,6821 16,9844 17,2934 18,5989 20,0236 21,5786 23,2760 25,1290 27,1521 29,3609 31,7725 37,2797 43,8424 47,5804 

16 17,2579 17,5912 17,9324 18,2817 18,6393 20,1569 21,8245 23,6575 25,6725 27,8881 30,3243 33,0034 35,9497 42,7533 50,9804 55,7175 

17 18,4304 18,8111 19,2014 19,6016 20,0121 21,7616 23,6975 25,8404 28,2129 30,8402 33,7502 36,9737 40,5447 48,8837 59,1176 65,0751 

18 19,6147 20,0462 20,4894 20,9446 21,4123 23,4144 25,6454 28,1324 30,9057 33,9990 37,4502 41,3013 45,5992 55,7497 68,3941 75,8364 

19 20,8109 21,2968 21,7967 22,3112 22,8406 25,1169 27,6712 30,5390 33,7600 37,3790 41,4463 46,0185 51,1591 63,4397 78,9692 88,2118 

20 22,0190 22,5630 23,1237 23,7016 24,2974 26,8704 29,7781 33,0660 36,7856 40,9955 45,7620 51,1601 57,2750 72,0524 91,0249 102,4436 

21 23,2392 23,8450 24,4705 25,1164 25,7833 28,6765 31,9692 35,7193 39,9927 44,8652 50,4229 56,7645 64,0025 81,6987 104,7684 118,8101 

22 24,4716 25,1431 25,8376 26,5559 27,2990 30,5368 34,2480 38,5052 43,3923 49,0057 55,4568 62,8733 71,4027 92,5026 120,4360 137,6316 

23 25,7163 26,4574 27,2251 28,0207 28,8450 32,4529 36,6179 41,4305 46,9958 53,4361 60,8933 69,5319 79,5430 104,6029 138,2970 159,2764 

24 26,9735 27,7881 28,6335 29,5110 30,4219 34,4265 39,0826 44,5020 50,8156 58,1767 66,7648 76,7898 88,4973 118,1552 158,6586 184,1678 

25 28,2432 29,1354 30,0630 31,0275 32,0303 36,4593 41,6459 47,7271 54,8645 63,2490 73,1059 84,7009 98,3471 133,3339 181,8708 212,7930 

26 29,5256 30,4996 31,5140 32,5704 33,6709 38,5530 44,3117 51,1135 59,1564 68,6765 79,9544 93,3240 109,1818 150,3339 208,3327 245,7120 

27 30,8209 31,8809 32,9867 34,1404 35,3443 40,7096 47,0842 54,6691 63,7058 74,4838 87,3508 102,7231 121,0999 169,3740 238,4993 283,5688 

28 32,1291 33,2794 34,4815 35,7379 37,0512 42,9309 49,9676 58,4026 68,5281 80,6977 95,3388 112,9682 134,2099 190,6989 272,8892 327,1041 

29 33,4504 34,6954 35,9987 37,3633 38,7922 45,2189 52,9663 62,3227 73,6398 87,3465 103,9659 124,1354 148,6309 214,5828 312,0937 377,1697 

30 34,7849 36,1291 37,5387 39,0172 40,5681 47,5754 56,0849 66,4388 79,0582 94,4608 113,2832 136,3075 164,4940 241,3327 356,7868 434,7451 
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Қосымша В 

 

«Народные промыслы» компаниясының 2012 жылдың 31 желтоқсанына жұмыс кестесі 

 
Шот атауы Түзетуге дейінгі байқау 

балансы 

Түзету жазбалары Түзетуден кейінгі  

байқау баланс 

Кіріс пен шығыс 

туралы есеп беру 

Меншікті капитал 

өзгеруі туралы есеп 

Бухгалтерлік баланс 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

Ғимарат 46400            

Жиналған тозу - 

ғимарат 

 2958           

             

Автокөлік 28000            

Жиналған тозу - 

автокөлік 

            

             

             

Алдын-ала 

төленген 

шығындар 

200            

Шикізат пен 

материалдар 

145600            

Қоймадағы дайын 

өнім 

            

Үластырудағы 

тауарлар «Всегда 

праздник» дүкені 

2980            

Алатын шот (сатып 

алушылармен 

есептесу) 

145690            

Күмәнді талаптар 

бойынша резервтер 

 5700           

Өзге де 

дебиторлық 

берешек 

4800            

             

Валюталық касса 1800            
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(АҚШ долл.) 

Есептік шот 29560            

Төленетін шот 

(жеткізушілермен 

есептесу) 

 4510           

             

             

             

Пайыздар 

бойынша 

міндеттемелер 

            

Есептелген 

міндеттемелер 

            

Еңбекақы төлеу  

бойынша 

персоналмен 

есептесу 

 6422           

             

Ұзақ мерзімді 

облигациялар 

 240000           

             

             

Жай акциялар  100000           

Шығарылған 

меншікті акциялар 

Активтерді қайта 

бағалау бойынша 

түзету жасау 

            

Бөлінбеген пайда  2510           

             

Өткізуден түсетін 

кіріс 

 215680           

             

Өткізілетін өнімнің 

өзіндік құны 

110200            

Шығын – ғимарат 

амортизациясы 
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Өткізу бойынша  

шығындар 

24910            

Күмәнді талаптар 

бойынша 

шығындар 

5400            

Өтелім бойынша  

шығындар - 

өткізілген 

            

Сақтандыру 

бойынша 

шығындар - 

өткізілген 

            

             

Әкімшілік 

шығындар 

34960            

Қоғаммен 

байланыс бойынша 

шығындар 

2000            

Консалтинг / аудит 

бойынша 

шығындар 

            

Банктік қызмет 

көрсету бойынша 

шығындар 

            

Амортизация 

бойынша - 

әкімшілік 

            

             

Өзге әкімшілік 

шығындар 

2600            

Пайыздар 

бойынша 

шығындар 

            

Бағамдағы айырма 

бойынша 

шығындар 

9320            

Бағамдағы  2640           
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айырмадан түскен 

пайда 

             

             

БАРЛЫҒЫ             

Корпоративтік 

табыс салығы 

бойынша 

шығындар 

 

           

Кейінге 

қалдырылған 

салық 

 

           

Төленуге жататын 

корпоративтік 

табыс салығы 

(20%) 

 

           

Есепті кезеңнің 

таза пайдасы 
 

           

Бөлінбеген есепті 

кезеңнің пайдасы 
 

           

БАРЛЫҒЫ             

             

Салық салынғанға 

дейінгі пайда 
 

           

Төтенше пайда  14000           

Аралық есептеулер 594420 
 

594420 

          

 

 

  


