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КІРІСПЕ

Біздің Республикамызда туризм, оның тиімділігінің жоғарғы 
болуына байланысты қазіргі таңда ұлттық экономиканың бастамшы 
бағытының бірі ретінде қарастырылады. Туризм индустриясын 
түраеты дамытуды қамтамасыз ету мақсатында туристік сферада 
бірегей мемлекеітік саясат оңделген жэне анықталған.

Бұл күнде біздің мемлекегімізде туризмді дамыту Қазақстан 
Реснубликасының 1993 жылгы 3 шілдедегі № 1508-ХП қабьшданган 
«Туризм туралы» заңымен, ҚР Президентінің үкімдерімен «Түркі 
тілдес мемлекет басшыларының Ташкент декларациясын іске асыру 
жөнінде», ЮНЕСКО жобасы жэне Дүниежүзілік Туристік 
Үйымның Қазақстан Республикасындагы ¥лы Жібек жолындағы 
туризмнің инфрақүрылымын дамыіу туралы бағдарламасы» 1997 
жылғы 30 сәуірдегі №346 жэне «ҚР Мемлекеттік бағдарламасы: 
¥лы жібек жолындағы тарихи орталықтарды қалпына келтіру, түркі 
тілдес мемлекеттерінің мәдени мүрағаттарын сақтау мен дамыту, 
туризмпің иифрақүрылымын құру» жарлыіымен қамтамасыз 
етіледі.

Бүл қүжаттардың қабылдануы Қазақстан нарығындағы 
туризмнің дамуына оң әсерін тигізді. Қазақстан Республикасының 
ерекше табиғи және мәдени артықшьшығына негізделген қазірғі 
кезевдегі іуристік индустрнясы, туристік қызметтің халықаралық 
сауда жүйесімен икемді интеграңиялаудың табиғн жүйесін 
калыпгастырушы факторы болады. Туризм, оның капиталды көп 
қажет етуіне, яғии капитал сыйымды болуына қарамасган ең 
қарқынды дамушы және салынған капитал қайтарымы бойынша 
тиімді саланың бірі болып табылады.

Туристік үйымдар үшін олардың үсынатын қызметтерінің 
сапасын арттыру мақсатында нормативтік қүжаттардың көптеген 
нүсқалары дайындаліан, олардың қатарында туристік тонтарды 
басқару туралы нүсқау, фирма жэне турист арасында келісім жасасу 
туралы типтііс шарт, чартерлік рейс туралы ереже, туристің өмірін 
жэне оның мүлкін сақтандыру бойынша шарт жобалары бар. 
Туризмнің нормативтік-қүқықтық өңделген базасы, Қазақстанның 
Бүкіләлемдік туристік үйымға (БТ¥) мүше болуы, шетел 
мемлекеттерімен ынтымақтастық келісімнің болуы бүл саланы 
дамытудың сенімді демеушісі болып табылады.
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Қазіргі заманда Қазақстан экономикасында туризм маңызды 
орын алады. Үкіметгің «Қазақстан Республикасында туризмді 
дамыту» мақсатты бағдарламасының маңызды бағытының бірі ең 
тиімді жэне бәсекелестікке қабілетті туристік кешеннің қалыптасуы 
болып табылады.

Бағдарламаны жүзеге асыру мыналарды үсынады: нормативтік- 
құқықтың база құру, осы заманғы отандық туристік нарықгы 
қалыптасгыру, туристік кәсіпорындар жұмысында мамандандыру 
мен бірлестіруді тереңдету, ішкі жэне сыртқы туризмнің эр түрлі 
түрлерін дамыту үшін -жағдай жасау, туризм саласында 
халықаралық ынтымақтастықгы дамыту, сонымен қатар сала 
мамандарын даярлауда түтас кешенді мэселелерді шешу, облыстық 
туризм және спорт басқармалары қызметін үйлестіру, туристерге 
сапалы қызмет көрсету мэселерінде туристік үйымдарға 
тэжірибелік көмек көрсету бойьшша жүмыстар жүргізу. Туристік 
үйым басшыларына туризмге қатысы бар министрлік пен 
ведомостваның, атап айіқанда Сыртқы істер министрлігі, Ішкі істер 
министрлігі, Үлттық қауіпсіздік комитеті, мемлекетгік шекараны 
қорғау жөніндегі мемпекеттік комитет, республиканың алдыңғы 
қатарлы авиакомпания өкілдерімен кездесулер үйымдастырыпады.

Республикамызда туристік сүраныстың талғамын 
қанағаттандыру үшін ресурстардың бірегей үйлесімі бар.

Еліміздің аумағында рекреаңионды-туристік қызмет үшін жыл 
бойына жарамды эр тұрлі қызметтік бағыттағы, эр түрлі көлемді 
жэнге қолайлы жағдайдағы 80-ге тарта негізгі ландшафты- 
рекреаңионды аймақтарға бөлінген аудан бар.

Қазақстан қызықты турларды үйымдастыру үшін бай 
ресурстарға ие: спорттық жэне тау туризмі, алыіинизм, жартасқа 
өрмелеу, дельтоплан, тауда жэне жазықга шаңғымен сырғанау, 
шанамен сырғанау. Бізде тау қонақжайлары мен спортгық базалар 
ашу үшін өте зор мүмкіндіктер бар. Алматы облысында, мысалы, 
«Хан тэңірі» аталатьш халықаралық альпинистік лагерь қүрылған 
жэне табысты жүмыс атқаруда.

Тау өзендерінде Алакөл, Зайсан, Балқаш келдерінде, Бүқтырма 
жэне Қапшағай су қоймаларында жэне Каспий теңізінде су туризмі 
қарқынды дамуда.

Экономиканың қүнды саласының бірі ретінде т}физмді дамыту 
қоғамдық сананы және рухани күйін түбегейлі өзгертуді жүзеге
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асырумен айқындалады. Бұдан әрі саланың күрделі мәселелерін 
қарастыруда, оның дамуына ғылымн негіздің толықгай жоқ 
екенділгін мойындау керек, яғни туризмді аумақтың ұйымдастыру 
мен ұзақ мерзімді дамытуды кешенді болжау мэселелерімен 
айналысатын бізде жеткілікті ғылыми құрылым жоқ. Бұл бағыттағы 
кейбір эрекеттерді кэсібн деңғейде деп айтуға болмайды, ол әрине 
сала үшін мамандар даярлауда сәйкес келетін жүйенің болмауымен 
байланысты. Республикада туризмге болмашы мэн берілгендіктен, 
халықтың мәдени жэне рухани дамуы, озара қарым-қатынастың 
нығаюы, саяси экономикалық жэне мәдени байланысы жеткілікгі 
болмады, сондықтан мамандарды дайындау мектептен басталатын 
кең көпшілік үшін тиісті білім беруді үйымдастыру маңызды 
болады және туристік мамандықтардың дәрежесін котеру бойынша 
шаралар қолдану жэне іске асыру қажет.

Қазіргі кезеңде турнзм нндусгриясын қүру қонақжай 
кәсіпорындарынсыз мүмкін емес, ол бүл сала қызметінде маңызды 
орын алады жэне туристердің бірінші кезектегі тұру жэне тамақтану 
секілді сұраныстарын қанағаттандыруға жағдай жасайды.

Қонақжай кешеиімен ұсынылатын қызметтің өзінше ерекшелігі, 
оның қаржы-экономикалық қызметіне жэне құрылымдық 
бөлімшелерінің қалыпты жұмыс жасауына әсер етеді.

Бұл оқу құралының мақсаты туристік сала мен қонақжай 
бизнесіндегі бухгалтерлік есентің ерекшеліктерімен таныстыру. Оқу 
қүралы «Туристік жэне қонақүй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп» 
курсының бағдарламасына сэйкес жазьшған жэне туризм жэне 
қонақүй бизнесі үшін арнайы дайындалған экономикалық 
оқулықтардағы жетіспеушіліктердің орнын толгырады деген 
сенімдеміз.



к

1. ТУРИЗМ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА ҚЫЗМЕТТЕРІШҢ 
к СПЕЦИФИКАЛЫҚ ФОРМАСЫ ____

1.1. Халықаралық туризм индустриясы және 
оның қазіргі жағдайдағы дамуы

Көптеген әлемдік мемлекеітерде туризм белгілі бір жұйе 
ретінде кальштасады, ол өз алдыиа көитеген мүмкіндіктерді қоя 
отырып сол мемлекеттің және халықтарыныц тарихымен, 
мәдениетімен, салт дэстүрімен рухани байлықтары таныстырып, 
қазынаға кіріс экеледі. Бұл жүйе туристік қызмет көрсетумен 
айнаЛысатын көптеген жеке жэне заңды түлгаларды асырайды деуге 
болады. Мемлекет қазынасының кірісі болуымен қатар, ол 
мемлекеттің беделін жогарылататын кұшті факторлардьщ бірі 
болып халықгың жэне мемлекетгің элемдік бірлестігінің ішіндегі 
маңызьш көтереді.

Туристік қызметтер дамыган мемлекеттерде маңызды өсім 
ретінде мемлекеттің мэртебесін көрсетеді.

Қазіргі уақытта туризм индустриясы бірден бір динамикалық 
дамушы халықаралық сауда қызметі ретінде қальштасты. Соңгы 20 
жылда орта жылдық өсім санында шет мемлекеттер туризмі элемде 
5,1% , валюталық түсім 14% болды.

Әр түрлі аналитиктердің айтуы бойыніпа, халықаралық 
туризмнің дамуы негізінде келесі факторлар қарастырылады:

1. Экономикапық өсу жэне элеуметтік прогресс қызметтік іс- 
сапар және танысу мақсатындагы сапарлар көлемінің үзаруына 
әкеледі;

2. Барлық чүрдегі көліктердің дамуы барыс-келісті арзандатты;
3. Материалдық жэне мэдени деңгейлерінің осуі олардың 

жүмысшыларының жэне дамыған мемлекеттер қызметкерлерінің 
көбеюіне алып келді;

4. Еңбек күшінің қарқында дамуы жэне еңбек демалыетардың 
үзарганы;

5. Халықаралық мемлекетаралық байланысыпың дамуы 
олардың арасындагы жэне аймақ арасындагы байланыстың 
үлғаюына алып келді;
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6. Қоғамдық қызмет көрсету сфераның дамуы тасымалдау 
жүйесін жэне телекоммуникацияның технологиялық прогресінің 
дамуына алып келді;

7. Көптеген мемлекеперде валютаны шығаруға шектеуінің 
бэссңдеуі және шекаралық жүмыстың жеңілдеуі.

Әр елдің жеке экономикасына туризм әсері үлғаюына 
байланысты элемде туризмнің маңызы үдайы өсуде. Жеке елдің 
экономикасында халықаралық турнзм бірнеше маңызды 
қызметтерін орындайды:

1. Халықаралық туризм мемлекет үшін валюталық түсім көзі 
жэне жүмыспен қамтамасыз ету қүралы.

2. Халықаралық туризм мемлекеттің І¥Ә  жэне төлем 
балансына үлесті кеңітеді.

3. Халықаралық туризм жаңа салаларды, қызмет көрсетулерді, 
экономиканың днверсификацнясына комекгеседі.

4. Туризмдегі жүмыспен қамтамасыз ету халықтың табыс 
деңгейінің өсуіне жэне күн көріс жағдайы жақсаруына әкеледі.

Халықаралық туризмнің дамуы мемлекеттің экономикапгық 
инфрақүрьшымның жэне элемдік бейбітшілік процестің дамуына 
алып келеді. Сондықтан, халықаралық туризмді басқа
мемлекеттермен экономикалық қатынастарды ретгеуші қүрал деп 
қарайды. Халықаралық туризм үлкен үш салаларға кіреді, яғни 
онеркэсіптік жэне колік қүралдарының кем түспеуі олар элемдік 
экспорттың сэйкесінше 11% жэне 8,6% қүрайтыны белгілі.

Туризмнің валюталық түсімінің козі ретінде жэне халықты 
жүмыспен қамтамасыз ететін, халықаралық байланыстарды 
кеңейтетін маңызы өсуде.

Халықаралық туризм эртүрлі мемлекетгерде бірдей дамымаған, 
себебі бірінші кезекте болек мемлекеттер мен аумақтарда 
әлеуметтік экономикалық өсуі бірдей емес эртүрлі деңгейде.

Батыс европалық елдерде халықаралық туризм тез дамып кетгі. 
Әлемдік туристік нарықтың 70% жэне валюталық түсімнің 60% осы 
аймақтың үлесіне келеді оның 20% Америкаға тиесілі, ал 10% 
жуығы Азияға, Африкаға жэне Австрагшяны бірге қосқанда тиеді.

Дүниежүзілік туристік үйым өзінің жіктемесінде туристермен 
жабдықгаунш ретінде мынадай мемлекеттерді атайды (АҚШ, 
Бельгия, Дания, Германия, Жаңа Зеландия, Швеция, Канада, 
Англия) жэне туристерді қабылдаушы (Австралия, Греция, Кигір,



Италия, Испания, Мексика, Турция, Португалия, Франция, 
Швейцария) болып табылады. Көптеген халықаралық туристік 
байланыстардың дамуы халықаралық үйымдардың жақсаруына 
алып келді.

Осы қоғамның жүмысы элемдік сауда болып табылады. Бұл 
санда Біріккен Үлттар Үйымы (БҮ¥) жүйесінің арнайы үйымдары 
кіреді, мұнда халықаралық туризмнің даму мәселелері үдайы 
қаральш түрмайды, тек кей кезде жэне өз қызмет аймағында негізгі 
болып саналмайды, одан басқа үкіметтік емес арнайы жэне 
халықаралық коммерциялық ,жэне үлттық, аймақтардың туризм 
бойынша кіреді. Туристік индустрия деп туристік қызмет жэне 
туристік сүранысқа ие тауарлар өндіріп өткізетін өндірістік, 
трапспорттық жэне сауда кэсіпорының бірлескен тобын айтады. 
Дамушы туризмнің жаңа негізде өзгеруі туристік индустрияның 
дамуына жэне заманауи транспорт қүралдарының даму негізінде 
үйымдағы халықаралық туризмін үйымдастыру формаларының 
өзгеруіне әкелді.

Біріншіден, туристік қызметгерді үсынушы турагенттік 
фирмалар көбейді, эдетте олар заңды жэне шаруашылық тэуелді 
болып қалады мен тәуелсіз шаруашылықты дамыту.

Екіншіден, туристік көтерме фирмалардың қызметтерінің гэрізі 
өзгерді, яғни олар инклюзив-тур ретінде барлық кешенді 
қызметтерді үсынатьш туроператорға айналды.

Үшіншіден, клиенттерге туристік қызмет көрсететін 
операцияларды орындайтын ірі корпорация пайда болды, олардың 
негізгі капиталы транспортгық, саудалық, сақгандыру 
компаниялары мен банктерден қалыптасқан.

Барлық жоғарғы аталған фирмалар бір бірінен функциялары 
мен қызметтеріне байланысты ерекшеленеді.

Заманауи жағдайда туризм саласы үлкен өзгерістер мен даму 
үстінде. Ол туристік қызметтер нарығын қүруға жэне туристік 
бизнесті реттеуге көмекгеседі.

Қазіргі жағдайда туризм қарқынды дамуда. Ол туристік қызмет 
нарығын қалыптастыруға жэне туристік бизнесті жүйеғе келтіруге 
мүмкіндік береді.

Бүгінгі кұнде Қазақстан Республикасындағы туристік нарықтың 
келесі бағыттарын атауға болады:
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• келуші туризм — қазақстанға келетін шетел азаматтарына 
қызмет көрсетуге арналған;

• шығушы туризм -  Қазақстан Реснубликасының азаматгарын 
жақын жэне алыс мемлекеттерге баруды ұйымдастыру;

® шоп -  турнзм -  «челноктарды» — майда кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету;

• ішкі туризм -  отандық туристтермен мемлекет іпгіндегі 
жұмыстар;

® әлеуметтік -  мемлекеттік әлеуметтік қажетке бөлінген 
қаражагтары есебінен саяхаттар ұйымдастыру;

• өз бетінше -  орьш ауыстырудың белсенді тэсідцерін қолдана 
туристердің өз бетінше ұйымдастырылған саяхаттары.

Осымен қатар туристік бизнесте ерекше термин сөздер 
пайдаланады:

- турист -  бұл мемлекетке 24 сағаттан 6 ай аралығында ақы 
толеу қызметімен айналыспайтын денсаулығын жақсартуға, танысу 
мақсатында, кәсіби-іскерлік, спорттық, дінн және басқа мақсатга 
уақытша келген азамат;

- туристік ресурстар -  бүл өзіне туристік көрсетілім 
объектілері енетін, туристердің рухани қажеттілігін 
қанағаттандыруға қабілетті, басқа объектілермен қатар, олардың 
табиғи күш-қуатының қадпына келуі мен дамуына әсер ететін 
табиғи, тарнхи, элеуметтік-мэдени объектілер;

- туристік индустрия -  бүл қонақ үйлер мен басқалай орналасу 
қүралдарының, көлік қүралдарының қоғамдық тамақгану 
объектілерінің, ойын-сауық құралдары мен объектілерінің, танысу, 
іскерлік денсаулық жақсартуға, спорттық және басқа мақсатгағы 
объектілердің, туристік операторлық туристік ағентгік қілзметтің 
жүзеге асыратын субъектілер, сонымен бірге экскурсиялық қызмет 
пен таныстырушы аудармашылар қызметін керсетуші 
субъектілердің жиынтығы болып табылады;

- тур -  орналастыру, тасымалдау, туристерді тамақтандыру, 
экскурсиялық қызметтер, сонымен бірге таныстыруніы- 
аудармашылар қызметі жэне саяхат мақсатына байланысты 
көрсетілетін басқалай қызметтердің кешені;

- туристік өнім -  бүл туристің откерілуі үшін арналған, турға 
берілер құқық;
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- туристік өнімді ілгерілету -  гуристік өнімді өткеруге 
бағытталған шаралар кешені (жарнама, арнайы көрмелерге, 
жэрмеңкелерге қатысу, туристік өнімді сатуға туристік ақнараттық 
орталықтар үйымдастыру, каталогтар, буклеттер жэне т.б. баспадан 
піығару);

- туристік операторлық қызмет (заңды түлғамен немесе жеке 
кэсіпкерлермеп (туристік оператормен) лицензия негізінде жүзеге 
асатын, туристік өнімді қалыптастыру, ілгерілету мен өткеру 
қызметі болып табылады;

- турагенттік қызмет -  заңды түлға немесе жеке кәсіпкер 
(турагент) ңегізіңде жүзеге асатын, туристтік өнімді ілгерілету мен 
өткеру бойынша қызмет;

- туристтік жолдама -  туристтік өнімнің берілу айғағын 
растайтын қүжат;

- туристтік ваучер -  турдың қүрамына енетін туристке 
көрсетілер қызметті белгілейтін қүқықтық қүжат, жзне оның 
көрсетілуін растайтын айғақ;

- туристтік кэсіпорын -  туристтік өнімді өндіру мен өткеру 
бойынша бір немесе бірнеше функңншіар орындайтын даралапған 
шаруашылықты үйым, заңды түлі а.

1.2. Туризмнің дамуын қолдаудың экономикалық 
және экімшілік механизмдері

Мемлекеттік реттеудің қағидасы туристік қызметке 
жәрдемдесу, оның дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау, туристік 
қызметті экономиканың маңызды салаларының бірі деп 
мойындауы, оның басым бағыттарын айқындап қолдау, біздің 
реснубликаның туризм үшін қолайлы ел деген түсінікті 
қалыптастыру, туристер мен туристік үйымдардың қауіпсіздігін, 
күқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың мүлігін 
қорғау, халықаралық деңгейде жарнама беру. Туристік қызметтерді 
мемлекет түрғысынан ретгеудың негізгі мақсатіары:

- азаматтардың 'гуристік қызмет саласында демалу, еркін 
жұріп түру құқықтарын қамтамасыз ету;

- туристтерге тәрбие, білім беруге жэне оларды сауықтыруға 
бағытгалған қызметүшін жағдай жасауы;
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- туристік индустрияны дамыту есебінен жаңа жұмыс
орындарьш ашу, мемлекеттің жэне азаматтардың тіабыстарын 
көбейту, халықаралық байланыстарды дамыту; ^1

- мемлекетгің табиғи жэне мэдени ресурстарын Тиімді 
найдалану, туристік ресурстарды, объектілерді сақтау.

Мемлекетгік реттеудің негізгі басым бағыттары ретінде ішкі 
жэне келупгі турнзмді қолдау мен дамыту танылады (Қазақстан 
халқының жэне шетел азаматтарының Қазақстан шеңберінде саяхат 
жасауы, сонымен қатар элеуметтік жэне өз бетінше туризмді 
дамыту).

Турнстік қызметгерді мемлекеттік реттеу келесідей жұзеге 
асырады:

- Туристік индустрия саласындагы қарым-қатанастарды 
жүйелеу жэне дамыгуға бағытталған нормативтік жэне заңдық 
актілерді құру;

- Ішкі жэне элемдік туристік парықтағы туристік внімді 
жылжытуға көмектесу;

- Лиңензнялау, іурисгік индустрия стандарттарын жасау, 
туристік өнімдерді сертификаттау;

- Қазақстан территориясындағы келішулер мен 
шығушылардың тэртібін белгілеу;

- Туризмді дамытудың мақсатты багдарламаларын кщэу жэне 
іске асыруға тікелей бюджеттік қаржьшандыру жасау;

- Туристердің қызығушылығы мен құқықтарын қорғау және 
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

- Салықтық жэне кедендік ретгеуде инвестнңияға қолайлы 
шарттар кұру;

- Туристік қызметте ғылымн зерттеулерді дамьпу жэне 
кадрлармен қамтамасыз етуге көмектесу;

Туристік саяхаттардың санын көбеюі, олардың геоірафиясы 
кеңеюі, халықаралық ұйымдардың көлік кұралдарының дамуы 
мемлекеттер мен үкіметтердің назарын туризмді дамыту 
проблемаларына жэне ұлтгық туристік экімшіліктің жаңа. роліне 
аударады.

1921 жылдан бастап Халықаралық Лига, Біріккен Үлттар 
Үйымы (Б¥¥), ал 1975 жылдан бастап Әлемдік туристік ұйыммен 
20-дан астам туризм мәселелеріне арналған халықаралық конгресс, 
ассамблея конференңиялар өтті. Әлемдік туристік ұйымның
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бастауымен 1995 жьшдың 25 наурызында Кадисте (Испания) іуризм 
бойьшша халықаралық форум өтті, онда элемиің 52 мемлекетінің 
өкілдері қатысты. Бұл форум туризмнің Дамыту үшін мемлекет 
келесі маңызды мэселелерді шешуге ықпалын тйгізу қаіжет:

- Туристік нақтылықты бақылау жэне саяхатгау қауіпсіздігін 
жогарлату;

- Туристік инфраісүрылымдардың дамуы оның ішінде көлік 
пен коммунпкаңиялар;

- Туристік кәсіпорындағы қызметкердің жэне жётекшілерді 
оқытуға жағдай жасау ;

- Туристік объектідерде жэпе аумақтық туристер баратын 
жерлерде экологиялық нормаларды сақтауды қамтамасыз ету;

- Туристердің қүқығын қорғау;
- Туристік фирмалар үшін жеңілдетілгеи салықтық режимді 

қамтамасыз ету;
- Туризмді қабылдағаи халықаралық нормалар мен 

критерийлерге сэйкес етіп обьективті статистикалық есеп пен 
бақылау жургізу үшін тиісті экономикалық жэне статистикалық 
механизмдерді пайдалану;

- Туризм үшін қолайлы ел деген түсінікті қалыптастыру 
мақсатында үлттық туристтік өнімді шетел нарығында жылжьпу.

Бірнеше шетелдік мемлекеттерінде туризмді дамытудың 
экономикалық жэне экімшілік қолдау механиздерді келесілер болып 
табылады:

- Салық жеңілдіктері, субсидия, дотаңия;
- Туризмнің дамуы мен туристік қызметтердің қүқын 

қорғаудағы үлттық заңдылықгар мен нормагивтік актілер;
- Шет мемлекеттерден келушілер мен шығушьшардың 

паспорты мен визаларын рэсімдеу кезінде шектеулерді азайту;
- Әлеуметтік туризмнің дамуын қолдау;
- Туристік ресурстарды пайдаланған кезде мемлекеттік 

мүдделерді ескеру, табиғи жэне мэдени мүраларды қорғау үшін 
шаралар қолдану.

Кейбір мемлекеттерде, Испания мен Греңияда, инвестор 
жеңілдетілген салық режим жэне амортизациялық ставқаларға 
жеңілдік береді, тауар айналымнан салықты төмендетеді. Кей 
мемлекеттерде кәсіпорынның бірінші жьшдарында жүмыс атқарған 
кезде табыс салығынан босатылады, сонымең қатар қосылған қүн 
салығынан босатылады.
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Европалық одақтық мемлекеттерде қонақ үй жэне туристік 
қызметгерге қосылатын қүн салығын теңестіру саясаты жүргізіледі, 
оның мөлшері 6 дан 25% есептеледі. Германия мен Люксембургта 
орташа 15% ҚҚС бекітілген, ал Дания мен Швецияда максимальды 
25% көлемінде. Испанияда ҚҚС қонақ үйлерде орташа есеппен 7% 
және қонақ үйлердің катешрияларына байланысты,ал тамақтану 
қызметіне, көлік жалдауга 16%. Грецияда ҚҚС эр түрлі 
орналастыру және тамақтандыруға 8% қүрайды. Ал <&ранцияда 
ҚҚС туристік қызметтерде орташа 10% қүрайды, оның ішінде эр 
түрлі қызмет көрсетулер мен тамақгандыруга 19%.

Австрияда ҚҚС тамақтандыру мен орналастыру қызметтеріне 
10% деңгейде корсетілген. Турисгік салықтар туралы федеральдық 
заңдарға сэйкес барлық туристік кәсіпорындар бір туристің 
орналасуы үшін жергілікті төлем төлейді, оның мөлшері маусымға 
байланысты, сонымен қатар емделу орындарында 6 жасқа дейінгі 
балалар, оқушылар мен студентгер төлем алудан босатылады. 
Кейбір Еуропалық мемлекетгерде туристік үйымдар коммуналдық 
қызметтерді пайдаланғаны үшін жеңілдетілген тарифгер 
қолданады. Көп жағдайларда туристік фирмалардың тапқан 
валюталық түсімдерінің 20% табыс салығынан босатылады. Бүдан 
басқа мемлекет жаңа туристік объектілер соғуға қолдау керсетеді, 
оны төмен бағамен жерді сату арқылы жэне белгілі мерзімге жерді 
жалга беру арқылы іске асырады (Кипрде 99 жылға дейін, Израил 
мен Туркмяда 49 жылға дейін), осындай мерзімге ары қа.рай жалға 
алуды созуға мүмкіншілік алады.

Қазақстанда кэзіргі кезге дейін туристік фирмалардың салық 
салу саясаты қиындық туғызады, әсіресе шетелдік серіктестің 
өткізген турына салық салу, чартерлік тасымалдау.

Қоршаған ортаны ласгау қарқыны өсуінің салдарынан туризм 
аумағындағы мемлекеттің саясаты оны қорғауға бағытталған. 
Бірнеше мемлекеттерде қоршаған ортаны қорғау және туризмдегі 
жоспарлауды реттеу үшін арнайы комиссия қүрылады (Англия, 
Франция, Скандинавия).

Әлемдік гурнстік үйым 1992 жылы Рио де Жанейрода XXI 
ғасырдың іс-шаралар, бағдарламасын қабылданды, оған 182 
мемлекет қосылды.

Бүл бағдарламаның іске асырудың негізгі ролі туризм бойынша 
мемлекеттік органдарға арналган. ¥зақ мерзімді бағдарламалар
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қүру үшін пайдаланатын бүл бағдарлама үш базалық қүралдарға 
негізделеді:

-Қоғамдық ортаны жэне адамдарды қорғауды алдын алатын 
шараларды күшейту немесе жаңа белгіленген шамада орнату;

-Ықпал етуші механизм ретінде бағаны пайдалану;
-Туристік индустрияда өндіріс процестері мен шығарылған 

өнімнің тазалыіъша кепіл беретін бағдарлама құру;
Мемлекеггік органдар үзақ мерзімді туристік бағдарламаларды 

күруда алдыщъі орынды алады. Мүцай бағдарламалар Ресейде, 
Финляндияда, Австрияда, Фнлипинде бар.

XXI ғасырдың бағдарламасы туризм бойынша мемлекеттік 
органдар алдында келееідей негізгі мақсаттарды қояды:

-Рәсімдеші экономнкалық жэне басқа қүрылымдарды азайту;
-Туризмнің экономикаға, қоғамның элеуметтік жэне мәдени 

өміріне, қоршаған ортаға әсерін бағалау;
-Туристік персоналды дайындау жэне оқыту;
-Туризмнің түрақты дамуын үзақ мерзімді жоспарлау;
-Дамушы жэне дамыған мемлекеттер арасында ақпгірат-тармеп 

алмасу;
-Қоғамньщ бар.пық секторларының туризмді дамытуға қатысу;
-Туристік өнімдердің жаңа тұжырымдамасы;
-Іске асырылған шаралардың нэтижесін бағалау;
-Халықаралық қызметтерде серіктестікті орнату.
Бағдарламаның бірінші мақсаты келесілердеи қүралады:
-Туризмііің дамуына бағытталған, бағдарламалық мақсатқа 

жетудегі халықаралық үлттық жэне басқа да қүралдарды бағалау;
-Жеке жэне қоғамдық секторлар арасындағы туризм 

серіктестіғі;
-Туризм секторындағы салықтар мен салымдар жинау жолы 

қоршаған ортаның жақсаруы мен туристік инфра-құрылымның 
кеңеюі үшін қажетті құралдарды жеткілікті егу керек.

Экономикалық шараларда туризмге байланысты пайда болған 
экологиялық шығындарды (қалдықтарды қоқысты шығару, 
өндірістің зиянының эсері) есептегенде белгілеген тауар мен 
қызметтер бағасы соларды өтеуге кепілдік беруі тиіс.

Экономикалық тэрізді шаралар туристік фирмалардың 
қоршаған ортаны қорғауға бағытталған жұмысын марапаттауға 
арналады.
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Екінші мақсатгағы жұмыстар туризмнің дамуы, экономика, 
олеуметтік мәдени қоғам үшін нәтижесін бағалауға арналған, бүл су 
ресурстарын, элекгр қуатын, көлік қүралдарын, тиімді пайдалану, 
ойелдердің қатысуы және жұмыспен қамтамасыз ету саясатыныц 
болуы, жергілікті халықгың туризм индустриясына қатысуы 
моселелерін қарастыруды көздейді.

Багдарламаның маңызды аспектілерінің бірі кадрларды 
дайындау, окыту мен туризмді жоспарлау болады. Мектеп 
бағдарламасына, яғни оқу жоспарына экологиялық туризм курсын 
еңгізу ұсынылады. Персоналдың теориялық жэне тожірибелік 
дайындығын жүргізу үшін, мемлекеттік туристік органдар мен 
кәсіби туристік ассоңияңиялар жеке секторлармен бірлесіп жүмыс 
атқаруы тиіс.

Қазақстан Республикасыньщ туристік қызмет туралы заңы 
бойынша (15 бап) Қазақстан Республикасывда туристердің 
қүқығымен мүддесін қорғау мақсагында туроператорлық, 
гурагенттік, экскурсиялық қызметтер, туризмнің нұскаушылық 
қызмет керсетулері лицензияланады. Лицензиялау Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 14.09.2001 жыл №1213 «Туристік 
қызметгі лииензиялау * тәртібі» қаулысына сәйкес жүзеге 
асырьшады. Лицензия туралы, туроператолрлар меи турагенттер 
туральі деректер туристік саладағы мемлекеттік тізімге енгізіледі. 
Қазақстан Ресг;убликасы туризм және спорт агенттігі төрагасының 
09.01.2001 жь;л №06-2-2/3 бүйрығымен лицензияны гшу үшін 
іуристік қызыеттерді лицензиялау қүжаттары заң формалары 
бекітілген.

Туроператорлар мен турагенттер лицензияны алу үшін 
азаматтық құқықгық сақтандыру келісім шартын бекітіп, он мың 
айлық есептік көрсеткішінен кем емес сақтандыру сомасын экелу
керек.

1.3. Қазақсган Республикасьшдағы туристік қызметтерді 
меіүшекеттік реттеудің құқы қты қ негіздері

Қазақстан Республикасында туристік индустрияның дамуы 
халықтың эл ауқаты деңгейінің өсуінің нәтижесі больш табьшады. 
Туристік қыз^іеттерге қол жетерлік, олардың сапасы және эр 
түрлілігі демаг ыс нысанын таңцауда да маңызды фактор болып
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табь.ілады. Кәсіпкерлер үшін туристік бизнестің тартымдылығы 
келесі себептерге байланысты:

- Шағын бастапкы инвестициялар;
- Туристік қызметтерге өсетін сұраныс;
- Жоғарғы деңгейлі пайдалылық;
- Шығындар ақталуыиың (өтелуінің) ең қысқа мерзімі.
Қазіргі кезде Қазақстанда демалысты жайлы және қауіпсіз

өткізуге мүмкіндік жасайтын туристік қызметтерді көрсететін 
туристік компаниялар желісі дамыған. Қазақстан Республика-сыньщ 
экономика салаларының бірі туристік қызметтің қүқықтық, 
экономикалық, әлеумеітік жэне үйымдастыру негіздері «ҚР 
туристік қызмегі туралы» 13.06.2001ж. №211-2, 04.12.2003ж. 
еңгізілғен өзгерістерімен ҚР заңында анықталады.

Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан эрі - 
мемлекеттік багдарлама) Қазақстан Республикасы: президентінің 
2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс 
жасау қарсаңында » агты қазақстан халқына Жолдауын іске асыру 
жөніндегі шаралардың жалпы ұлттық жоспарына жэне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 наурыздағы №222 
каулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006- 
2008 жылдарға арналған бағдарламасына Қазақстан Республикасы 
Үкіметхнің 2006 жылғы 25 тамыздағы Аго822 қаулысымен бекітілген 
ҚР Әлеуметтік-экономикалық дамуының 2007-2009 лсылдарға 
арналган орта мерзімді жоспарына (2 кезең) сәйкес эзірлепді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 
желтоқсандағы №1445 қаулысымен бекітілген туризм саласын 
дамытудың 2003-2005 жьтлдарга арналған бағдарламасын іске 
асыру кезеңінде халықаралық туристік байланыстар біршама 
кеңейді, туристік саланың защіамалық жэне нормативтік құқықтық 
базасы жетілдірілді. Бұл ретте туристік саланы дамыту жөніндегі 
шараларды Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 17 
шілдедегі №712-1 қаулысымен бекітілген ҚР индустриялық 
инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған 
стратегиясын іске асыру жөніндегі 2003-2005 лсылдарға арналған іс 
шаралар жоспарының негізгі өлшемдерін есепке ала отырып іске 
асыруға басты назар аударылды.
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ЦІІІі

Жеті кластсрлік бастаманың ішінде туристік индустрияның 
'жономикаңьщ басым сеқторларының бірі ретінде танылуы оны 
дамытуға жаңа серпін берді. Қазақстаи Республикасы Үкіметінің 
гуризм сферасында анықтаған негізгі маңызды мақсаттарының бірі 

Қазақстанды Орталық Азия аймағындағы туризмнің орталығына 
айиалдыру.

Мемлекеттік бағдарламалар республикада заманауи жоғарғы 
іиімді жэне бэсекеғе қабілетті турнстік индустрия кұруға жэне 
сабақгас экономикалық секторлардың дамуын қамтамасыз етуғе 
мүмкіпдік береді. Ол туризмді дамыту саласындағы мемлекттік 
саясатшң стратеғиясын, неғізғі бағыттарын, басымдықтарын, 
міндеттері мен іске асыру тетіктерін айқындайды жэне туризм 
инфракүрьшымын дамытуды, осы саланы мемлекетгік ретгеу мен 
қолдаудың гиімді тетіғін құрудың, туристік элеуетгі арттырудың, 
елдің тартымды туристік беделін, рекреаңиялық шаруашылық 
мамандануы бар аймақтарды қалыптастырудьщ негізгі аспектілерін 
қамтиды.

Туризмді дамытудың мақсаттары:
- Туризмді экономиканың табысы мол саласына айналдыру, 

ол үшін жоғары рентабельді туризм индустриясын қүру қажет, сол 
арқьшы халықаралық турисгік нарыққа сапалы, бәсекеге қабілетті 
өнім өндірілін өткізу мүмкін болады.

- Республиканың туристік потенциалың жоғарылату;
- Мэдени, тарихи жэне табиғи ресурстарды сақтау жэне тиімді 

пайдалану;
- Халықтың барлык деңғейіне туристік ресурстарды 

қолжетімді ету және турисгік қызметтерге қанағатгандыруды 
қамтамасыз ету;

- Халықты жүмыспен қамтамасыз етуге ынталандыру;
- Туризм сферасындағы жеке жэне мемлекеттік қүрылымдар 

арасындамы байланыстың тиімділігін жоғарылату;
- ПІағын жэне орта кэсіпкерлікті дамыту.
Республикада туризмді дамыту келесідей принциптер негізінде 

орындалады:
- Әр адамның демалу жэне демалыс қүқығын іске асыру;
- Тіліне, дініне, жынысына жэне аумағына қарамастан, 

халықіар мен мемлекеттер арасында бейбітшілік, достастық пен 
сыйластықты қалыптастыру;
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- Қоршаған ортаға және мәдени құндылықтарға үқьгаты қарау;
- Әлеуметгік теңесу қоғамның өсуі мен даму ьша алып келеді;
- Турзимнің тұрақтылығын дамыту;
Белгіленген мақсаттарға байланысты келесідей шешімдерді 

орындау керек:
- Туршм аумағында мемлекеттік саясатты белсендендіру;
- Туристік қызметі реттеу жүйесін дамыту;
- Туризм индустриясының „ұйымдастыру, құқықгық, экономи- 

калық негіздерін ары қарай дамыту;
- Туристік нарықты мемлекеттік қолдау түрінде 

антидемпингтік шаралар қолдану арқылы қорғау;
Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

- Қазақстанның туризм үшін қолайлы ел деген түсінікті 
қалыптастыру .

Туристік саланы дамытудың негізгі бағыттары:
1) Туристік қызметті мемлекеттік реттеу;
2) Туризмді мемлекеттік ретгеу жүйесін дамыту жаңа 

бағыттарды талап етеді, олар туристік қызметті атқарудың мақсаты, 
қағидапары мен мәселелері өзгерген элеуметгік-экономикапық 
жағдайларына толық қанағат етуі тиіс. Бүгінде мемлекеттің 
атқарушы билікпен туристік сферадагы үйымдар арасындағы 
байланысты реттеудегі ролін күшейту керек. Осы саланы 
орталықган басқару ҚР туризм және спорт бойьшша Агенттігіне 
жүктеледі.

3) Туризмнің кешенді дамуын іске асыруды қамтамасыз ету.
Туризм өнім өндіретін халық шаруашылығының саласы сияқты

нарықтық сүраныстар мен ұсыныстарына сяйкес өнім шығарады.
Бұя жағдайда шетелдік түтынушыға бағытталған халықаральщ 

нарық және Қазақстан азаматтарына үсынылған ішкі иарыкты 
ажырата білу керек. Халықаралық туристік нарық қазіргі таңда 
айналыста көптеген миллиардтары бар жэне қатаң бэсекелестік 
күрестегі керемет механизм, сондықтан бірінші кезектегі мэселе 
ретінде тек Қазақстанға тэн ерекіпе туристік еиім анықтау жэне ол 
сұранысқа ие болуы тиіс. Осыған қарай қазақстандық туристік өнім 
қандай нарықтарда болашақта қажет болатыны байланысты. Ол 
үшін қазақстандағы туристік өнім нарығьін дамытуды қолға алу 
керек.
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1.4.Туристік бизиестегі кәсіпорындардың 
үйымдык күқықтық формалары

Туристік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңы 
Қазақсіаи Республикасы Конституциясына негізделеді жэне ҚР 
азамаітык кодесінен, «Қазақстан Республикасында туристік қызмет 
туралы» №211 -2 13.06.2001 жылғы Қазақстан Республикасы
шңынан (ары қарай -  заң), ҚР-ның басқалай нормативті қүқықтық 
актілерінен түрады.

Заңға сэйкес туризм -  бүл жеке түлғалардың үзақтьп-ы жиырма 
төрг сағатган бір жылға дейін, немесе келген мемлекетіне (орнына) 
төлеусіз қызметке байланысты мақсаіта қонған жағдайда, жиырма 
төрт сағаттан кем уақытқа келген саяхат. Туристік қызмет -  бүл 
жеке жэне заңды түпғалардың туристік қызмет корсету қызметі. 
Туристік қызмет мынадай болып бөлінеді:

1. Турагенттік қызмет -  бүл туристік енімді үсыну жэне өткеру 
бойынша, сол қызмет түріне лиңензиясы бар, жеке жэне заңды 
түлғалардың қызметі Тураіенттік қызметті жүзеге асырушы 
азаматтар іурис гтік аі’ент болып табылады.

2. Туроператорлық қызмет -  бүл сол қызмет түріне лиңензиясы 
бар, өздерінің туристік өнімдерін турагенттер мен туристтерге 
үсынатыи жэне өткеретін, қалыптастыра білетін заңды түлғалардың 
қызметі. Туроператорлық қызметгі жүзеге асырушы заңды түлғалар 
туроператорлар болып табылады.

Олардың арасындағы айырмашылық -  туроператордың 
туристік өнімді дамыту мен сату қызметінен басқа, осы өнімді 
қалыптастыруда болып табылады. Туристік өнімді қалыптастыру -  
шетелдік эріптсстерді табу, қонақ үйлерді таңдау, 
авиакомнаниялармен келісу, тасымалдау жүмыстарын анықтау жэне 
т.б. Ал турагент -  туроператор мен түтынушы арасындағы делдал 
болып табылады.

2. туризм нүсқаушысы -  туристтік маршрутгардың жүру 
жолдарын жетік меңгерген маманданған эрі тәжірибелі сэйкестігі 
бар кэсіби дайындалған жеке түлғалар.

3. туризмнің үйымдастырушылық түрлері халықаралық және 
ішкі гуризм болып танылады.

Халықаралық турнзмге енегіндер:
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Кіру туризмі -  Қазақстан Республикасы аумагында турғылықты 
тұрмайтып азаматтардың Қазақстан Республикасы ішіндегі саяхаты.

Шығу туризмі -  Қазақстан Республикасында тұратыгг 
азаматтардың басқа мемлекетке саяхаты.

Ішкі туризм — Қазақстан Республикасы аумағында гүрғьшықты 
тұрагын азаматтардың ҚР-сы ішіндегі саяхаты.

Қазақстан Республикасы аумағындағы кіру туризмін 
ұйымдастыруға байланысты туристтік қызмет көрсету туристгік 
қызмег экспорты болып табылады.

Басқа мемлекетке шығуға байланысты туристтік қызмет 
көрсету туристтік қызмет импорты болып табылады.

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сэуірдеғі №2200 
«Лиңензия туралы» (тольщтырулары жэне өзғертулері-мен) заңына 
сәйкес турағенттік, туроператорлық қызметгер, туризм 
нұсқаушыларының қызметі лиңензиялауға жатады. 2005 жылы 1 
қаңтарға дейін туризм саласындағы лицензиялау мемлекеттік 
өкілетті орған болып табылатын қазақстан Реснубликасы туризм 
жэне спорт Ағенттіғімен жүзеғе асырылды.

Ағентствомен берілген лицензиялар заңды деп танылады. 2005 
жылдың 1 қаңтарынан бастап туризм саласындағы лицензиялау 
туризм саласындағы облыстық, Астана, Алматы қалаларывдағы 
атқарушы орғандар жүзеге асырады.

2001 жылғы 14 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің №1213 Қаулысымен туристтік қызметті лицензиялау 
ережелері бекітілген (ары қарай -Ереже), онда туристтік қызмет 
жүргізу қүқығының кәсіби талаптары, тэртібі, беру шарттары, 
мемелекеттік лицензия есебі, айқындалады. Лицензия туристтік 
қызмет көрсетуге ең басты қүқық беретін қүжат больш табылады. 
Лицеизия алғаннан еоң мәлімдеуші лнцензия берілген сәттен бастап 
жеті айдыц ішінде т-уристгік қызмет көрсетуге сэйкестік 
сертификатыи алуға міндетті, содан соң оның көшірмесін лицензия 
берушіғе тапсырады.

Қазақстан Республикасында «Туроператорлар мен 
турағенттердің азаматтық -  күқықгық жауапкершіліғін міндетт 
сақгандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы №513-2 заңы іс 
жүзінде, онда туроператор мен турағенттердің міндетті сақтандыру 
объектісі ретінде мүліісгік қызьнушылығы табьшады, ол ҚР 
азаматтық заңдылығы бекіткен міндетгемемен байланыеты, себебі
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туристтерге қызмет көрсету кезінде мүліктік залал келтірсе оны 
отеуі тиіс.

Туристік кэсінорындардың алған лицензиялары материалдьщ 
емес активтердің қүрамында көрсетіледі. Егер лицензиялардың 
пайдалану мерзімі шектелген болса, олардың күны 
амортизацияланады (мерзімді шығындарға бірте -бірте қосылады) 
сол пайдалану мерзімі бойы. Ал еғер лицензия уақыты шексіз 
болған жағдайда, онда амортизациялану мерзімі кәсіпорынның оны 
иайдаланып пайда көре алатын уақытқа дейін созылады. ҚЕХС №38 
«Материалдық емес активтер стандартьша сэйкес пайдалану мерзімі 
шексіз болған материалдық емес активтер әрбір есеп беру кезеңінде 
қүнсыздануын анықтау үшін тестіленуғе тиіс.

Қазақстан Республикасының азаматтық заңдьшықтарына сэйкес 
іцаруашьшық субъектілердің азаматтық-қүқықтық турлері 
белғіленген. Заңды түлғалар акционерлік қоғам, шаруашылық 
серіктестік, өндірістік кооператив, мемлекеттік кэсіпорын тұрінде 
қүрылуы мүмкін. Серіктестіктер түрлері: толық серіктестік,
командиттік серіктестік, жауапкешілігі шектеулі және өосымша 
жауапкершілігі бар серіктестік. Бүлардың барлығын біріктіретін 
жалпы жағдай, олардың барлығы коммерциялық үйым болып 
танылуы, тек үйлестірушінің жарғылық капитальш салымдарға бөлу 
(ҚР АК 58 бабы). Жарғылық капиталға салған үлесі ақшалай 
қаражат, қүнды қағаздар, затгар, мүліктік қүқықтар тұрінде болуы 
мүмкін. Серіктестікті күру алдында үйлестірушілердің жарғылық 
капиталға эрбір қатысушының салымын ақшалай түрде бағалау 
туралы келісімі немесе шешімі шығарылады. Егер салым 20000 
АЕК артық сома болса, онда салымды бағалау үшін тәуелсіз 
экспертпен макүлданады. Акционерлік қоғам үшін «Акционерлік 
қоғамдар туралы» ҚР Заныпа сэйкес ақшалай төлемнен басқа 
мүліктің бағасы бағалаушымен анықталады (Заңның 21 бабы).

Азаматгық заңнамада шаруашылық серіктестіктердің келесі 
түрлері көрсетілген:

-толық
-коммандиттік 
-жауапкершілігі шектеулі
- қосымша жауапкершілік



ж

Толық серіктестіктер егер мүлік жеткіліксіз болса 
міндеттемелер бойынша жауапкершілікті бірдей барлық мүлік 
көлемінде көтереді.

Коммандиттік серіктестіктер -  бұл кэсіпорьшның қатысу- 
шыларының кейбіреулері серіктестіктің міндеттемелері бойынша 
қосымша жауапкершілікті өзінің барлық мүлігімен жауапты 
болады, ал кейбір серіктестік мүшелері зиянның тәуекелін өздерінің 
қосқан үлестері мөлшерінде жауапкершілікке алады.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік мүшелері серіктестікгің 
міндеттемелері бойынша тек қосқан үлестері көлемінде жауапты 
болады.

Қосымша жауапкершілік серіктестіктің мүшелері серік- 
тестіктің міндеттемелеріне жауапкершілікті қосқан үлестері 
көлемінде жауапты болады, ал жеткіліксіз болған жағдайда 
қосымша салым жасауға қүқығы бар.

Ситуацияльщ есептер:
1. Жауапкершілігг шектеулі цогам ретінде тіркелген 

«Геркулес» турыстік фирмасы Каспий жагалауында белгілі фирма. 
Геркулес фирмасыныц бастыгы Полыхаев Н.Г. өзінің кзсіпорынныц 
бухгалтерлік есептіц формасын өз бетінше таңдаіі алатынын 
білмейді екен. Полыхаев Н.Г. азаматца көмек көрсетіціздер?

2. Римдік құқық бухгалтерлік есепке тікелей ъщпал етті. 
Агенттік иелері консул бекіткен күні өзініц шотын жариялау 
керек. Егер банкирлер жеке түлгалардыц шоттарын жүргізсе, бүл 
шешім занды, сондықтан менің жүмысыма 'цатысты мәліметтер 
берілсін.

Азаматтъщ цүцыцтыц цандай нормативтік актісі ҚР 
бухгалтерлік есебіне әсер етеді.

Баңылау сүрақтары:
1. туризм индустриясына аныцтама беріціз
2. туристік цызмет дегеніміз не?
3. экскурсиялыц цызметті тексеретін кімдер болып 

табыладьі?
4. туристік келушілер мен экскурсанттар цызметін не 

аныцтайды ?
5. туризмнің үш типін атацыз
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6. туризм категорияларына аныцтама беріціз
7. туристік анъщтауларда экскурсанттардыц айырмаиіыпыгы 

кандай?
8. туристіц өнімге аныщтама беріціз
9. туристік цызметтер дегеніміз не
10. цызметтерге кіретін тур цызметтерді атацыз
11. инклюзив турмен интенсив турдыц айырмашылыгы неде?
12. саяхаттауга болатын бес түрлі мацсатты атацыз
13. негізгі саяхаттау мацсатына аныцтама беріціз?
14. топтыц саяхаттау мен жеке саяхаттаудыц

айырмашылыгы
15. спецификалыц туризмніц негізгі түрлерін атацыз?
16. саяхаттау көлігі деген не?
17. саяхаттау кәлігініц цандай түрлерін білесіз?
18. туристік саяхаттау багдарламалары дегетміз не?
19. келушілердіц жалгасуы дегенді цалай түсінесіз?
20. келушілердіц жалгасуы цалай өлшенеді және цсшай 

пайдсшанады ?



2. ТУРИСТІК БИЗНЕСТЕГІҮЙЫМДАРДЫҢ ЕСЕП 
САЯСАТЫН ТАҢДАУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІ

2.1. Есеп саясаты түсінігі және оның 
анықтау факторлары

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарындағы 
есспке алуды жүргізу жэне қаржылық есеп беру нәтижелерінің 
эзірлеуінде дүниежүзілік тэжірңбеде түрлі тэсілдермен активтердің, 
меншікті капиталдың, міндетгемелердің, қызмет нәтижелерінің 
шаруашьшық операңияларын көрсетуге болатынын айтады. ҚЕХС 
компанияларға қаржылық есеп берудегі ақпаратты ашу жэне 
ұсынуда, есепқе алу эдісін таңдауда стандарт қағвдалары негізінде 
оз алдына таңцауга ұсынылады. Кәсіпорьшның таңдаған есепке 
алуды жүргізу жэне қаржы есеп беру эдістері есеп саясатьшда 
көрсетіледі.

Есеп саясаты үйымның қажеттілігіне, оның қызметінің 
ерекшеліктеріне сүйене отьфып бухгалтерлік есепті жүргізу және 
қаржылық есеп беруді құрастыру кезіндегі таңдалған қагидалар, 
эдістер, ережелерді анықтайды. Есеп саясатын құрастыру 
бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есеп беру туралы Қазақстан 
Республикасының заңының талаптарымен бухгалтерлік есептщ 
стандарттары жэне есептердің үлгі жоспарымен сэйкес іске асуы 
керек. Есептік саясатқа арналған ҚЕХС № 1 «Қаржылық есеп 
беруді ұсынысы», ҚЕХС № 8 «Есеп саясатьшдағы қателер жэне 
озгерістер, таза пайда немесе зиян». Есеп саясатын құрастыру жэне 
пайдалану кезінде есептің қағидаларын ұстану керек (Есептеу жэне 
үздіксіз, екі жақты жазу арқылы шаруашылық операңиялардың 
есебін жүргізу). Кәсіпорынның есеп саясатын ұзақ мерзімге 
құрастыру керек.

Есеп саясатьшьщ мақсаты: қаржылық есеп беруді уақытылы 
ұсынуды, оның нақгылығын, ақиқаттыгын, түсініктілігін, 
лайықтылығын, сенімділігін, пайдалылыгы жэне салыстырым- 
дылығы қолданушылардың көшпілігі үтаін қамтамасыз ету. Бұдан 
басқа, есеп саясаты кэсіпорынның бағалы ,инвестиңиялық, 
маркетинг саясаты құрастырудың негізі болады.
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Есеп саясат барлық құрылымдық бөлімшелер үшін
көрсеткіштердің салыстырмалы болуына жету үшін, үқсас 
операцияларды бірегей көрсету үхпін жэне консолидацияланган 
қаржьшық есеп беруді қүрастыру кезінде қаржы-шаруашылық 
қызмеіті көрсету үшін бірдей болуы тиіс.

Есептік саясатты қүрастыруға жауапкершілікті кәсіпорын 
басшысы алады. Есептік саясат бір жыл ішінде өзгермеуі керек. 
Дегенмен есеп саясаты заңдар, кэсіиорынның бухгалтерлік есептіц 
нормативтік ретгеу жүйесінің, меншік иесі ауысқан кезінде немесе 
есепке алуды жүргізуді басқа әдістің қолдануы, кәсіпорынды қайта 
қүру кезінде жэне есеп беруді эзірлеу керек болса есептік саясат 
өзгеруі мүмкін. Халықаралық стандарттарга көшу есеп саясатьш 
қайта қарауды талап етеді жэне оны ҚЕХС талаптарына 
сәйкестендіруді қажет етеді. ҚЕХС талаптарымен сәйкес ол ҚВХС 
өткелдің сүрақтары дэл қазір ҚЕХС бірінші қолдану жаңа 
стаидарттармен ретгеледі.

Есеп саясатындағы өзгерістері (бүйрықгар мен үйғарымдар) 
кэсінорынның тиісті ішкі қүжаттарымен бекітеді.

Егер есептік саясаттағы өзгерістер кэсіпорынның қаржылық 
есеп беруіне маңызды эсер ететін болса, онда қаржылық есеп 
берудің түсініктеме хатында келесі мэліметтерді ашу керек:

- есептік саясаттьщ өзгеру себептері;
- эрбір кезеңдегі жэне есепті мерзімдегі қаржылық 

есептіліктің көрсеткіштер сомасына өзгерту еңгізу;
- есепті мерзімдегі таза пайданы (зиянды) анықтау кезіндегі 

озгеру сомасын;
- алдыңғы кезеңдерді дүрыстау сомасы, осы тепе -  теңдікті

қосу;
- қайта есептелген салыстырмалы мэліметтер немесе оларды 

қайта есептеу қажеттілік себептері.
Қалыптасқан шаруашылық жағдайында туристік бизнестегі 

шаруашьшық субъектілері үйымдағы бухгалтерлік есеп жүйесін 
нақты үйымдастыру қажет, өз уақытысында жэне дүрыс қаржылық 
есеп беруді қүрастырып түтынушыларға үсыну керек, дер кезінде 
активтер мен міндеттемелер жағдайы туралы сенімді ақпарат алу 
қажет.
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I

Туризм -  Қазақстан Республикасының азаматының, шет ел 
азаматтары жэне азаматтығы жоқ тұрғылықты халықтардың емделу, 
танысу, білімін жетілдіру, кәсіби-іскерлік мақсатында уақытша 
саяхатқа шығуы.

Туристік бизнестегі бухгалтерлік есептің жургізу гэртібі 
Қазақстан Республикасының Конституңиясына, ҚР Азаматтық 
кодексінде, «Қазақсган Реепубликасының туристік қызметтері 
туралы» ҚР Заңдары 13 маусым 2001 жылы № 211-2 (22.02.02 ж 
№296-2 өзгертулерімен) реттелген.

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес 
қағидалар 2 топқа бөлінеді:

-иеғізгі қағидалар (принңиптер) (есептеу және үздіксіз қызмет); 
-ақпараттардың сапалы сипатгамалары (түсініктілікітлігі, 

орындылығы, сенімділігі, салыстырьпіуы).
Одан басқа олар ҚЕ 2 ¥ С  8 бөлімінде «Есеп саясаты жэне оның 

ашылу» жэне кэсіпорын қабылдаған «Есеп саясатында» 
көрсетілген, бұл «Бухгалтерлік есеп жэне қаржьшық есеп беру» 
заңындагы прннңигітерге сәйкес эзірленіп субъектілерді 
пайдаланады.

Есеп саясатында қаралуы керек: туристік бизнестің
ерекшіліктері және оньщ есебінің маңыздылығы, шотгардың жұмыс 
жоспары, шаруашылық операциялар дәлелдеуінде қолданатын 
алғашқы құжатгар формасы, тауарлы-материалдық қорларды 
муліктер мен міндеттемелерді бағалау әдістері, түгендеу жүргізу 
тэртібі, кұжат айналымының тәртібі, есептік ақпаратты өңдеу 
техпологиясы жэие басқа да ұйымдағы бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыруға қажетті шешімдер.Есеп саясаты субъекті 
жетекшісімен бекітіледі.

Қазақстан Республикасы «Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық 
есеп беру туралы» заңының 7 бабына сэйкес кэсіпорын басшысы 
есептік жүйені кұруды жэне ұйымдағы бухгалтерлік есепті 
ұйымдаетыруды қамтамасыз етеді.

Бас бухгалтер субъектінің жалпы бухгалтерлік есебін жүргізеді, 
заң талаптарын, қаржы-шаруашылық қызметтердің бухгалтерлік 
есеп етандарттарын, қаржьшық есеп беру формаларын анықтайды.

Қазақстан Республикасында бухғалтерлік есентің жалпы 
эдістемелік басшылығының негізінде Бухгалтерлік есептің 
эдістемелік департаментті жәие ҚР Қаржы министрлігі жүзеге 
асырады.
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2.2. Есеп саясатын рәсімдеу және таңдаудың 
үйымдардастырушылық аспектілері

Бухгалтерлік (қаржылық) жэне өндірістік (басқару) есебі 
бөлімінің есептік жұмысы ұйымъша енеді:

- Есеп жүргізу техникасы;
- Есеп жұргізу қалыбы;
- Есептік қызметтің ұйымдық құрьшымы жэне оның орындалу 

функңиялары.
Кэсіпорьш бухгалтерлік есеп жүргізудің техншсасы жөніндегі 

мэселені шешу үшін, заңмен бекітілген шоттар жоспарын негізгі 
алады, немесе іс жүзіндегі шоттар жоспарының аумағында. өзінің 
шоттар жүмыс жоспарын өңдейді жэне оны есеп саясатында 
көрсетеді.

Өндірістік есеп жүргізу технюсасы аналитикалық қызмет 
міндетінен туындайтын кәсіпорынмен өзінше анықтанады.

Есептік қалып алғашқы және басқа құжатгарды өңдеу 
рсгтілігімен, қортынды есеп беруді жасау үшін есептік тізімдерді 
жазумен түсіндіріледі.

Кәсіпорын бухгалтерлік есеп бөлімінде заңмен рұқсат етілген 
бір қалыбын таңдау туралы шешім қабыддауы тиіс:

- журнал-ордерлі;
- мемориалды-ордерлі;
- автоматтандырылған;
- салық салудың, есептің жэне есеп берудің қысқартылған

жүйесі.
Қазіргі уақытта мемлекеттік туристік бизнес кэсіпорьш- 

дарында қолданылатын жаппай таралған қалыбы 
автоматтандырылған, журнал-ордерлі, мемориал - ордерлі жэне бас- 
журналды түрлері болып табылады.

Кэсіпорын өндірістік есеп бөлімінде қүжаттар мен мэліметгерді 
оңдеу қүрамын, оларды өңдеудің реттілігі мен кезеңін, өндірістік 
(басқару) мэліметтерді талдаудың қалыбы мен эдісін, есеп пен 
талдаудың соңғы нәтижелерін ұсыну қалыптарын, кэсіпорынның 
экономикалық және өндірістік саясаты мақсатына байланыс гы ішкі 
өндірістік бақьшау жүйесін ішкі есеп беруді пайдаланушыларга 
(■іүгыпушыларға) тізімін өз бетінше таңдайды.



Есепгік қызмет пен оларды орындау функцияларының 
ұйымдық құрылымы, олардың мөлшеріне, есептеуге жататын 
операциялар санына, тиімді басқару шешімдерін қабылдау 
мақсатында талдауға жататын экономикалық мэліметгер саны 
кэсіпорынмен өз бетінше айқындалады.

Ірі кэсіпорындардағы бухгалгерлік есепті кэсіпорынның 
құрылымдық бөлімпіесі -  бухгалтерия жүзеге асырады. Көлемі 
жөнінен кішірек, есептік операциялар саны аздау, кэсіпорындар, 
есептік жүмыстарын бір адамға -  бас бухгалтерге немесе шарт 
жасау негізінде кәсіби маманды шақырып немесе бухгалтерлік 
есепті жүргізу үшін мамандаидырылған үйымға сеніп тапсырады.

Бүл үшін кәсіпорында мыналар болуы тиіс:
- Бухгалтерия туралы ереже және бухгалтерия жүмыс- 

керяерінің қызметтік ережелері (егер сондай құрылымдық бөлімші 
құрылтаи болса);

- Бухгалтерияиың іс-қагаздар номенклаіурасы;
- Сызба, нобай түрінде өңделген жэне рэсімделген, құжат 

айналыс жүйесі.
Есеп қызметкерлерінің жиі ауысуы жағдайында тізімделген 

қүжатгардың болмауы жалпы алғандай кәсіпорыи жұмысының 
тоқырауына алып келеді.

Кэсіпорындағы өндірістік (басқарушьшық) есеп не арнайы 
талдау құрылымдық бөлімшемен, не олардан өтетін мэліметтермен 
(маркетинг қызметі, жоспарлы-экономикалық қызмет, кадрлар 
бөлімі, операгивті қызметкерлер, қаржылық қызмет жэне 
басқалары) кәсіпорынның көптегеи бөлімшелері мен жүзеге 
асырылады. Бұл жерде осы қызметтердің кәсіпорынмен басқару 
жүйесін, олардың басқа бөлімшелермен өзара қарым-қатынасы 
тэртібін, олардың құрылымдық реттілігін жэне жэне орындалу 
фуикцияларын, оның ішінде есептік тэртіптің, орны міндетті түрде 
анықталады.

Кәсіпорынның есептік саясатын рэсімдеуші құжаттар санына, 
біріншіден, салық инспекциясына (хабарлама) міндетті ашылымына 
жататын есёп саясатының барлық негізгі элементтерінен тұратын 
заңнамаға сэйкес кәсіпорын басшысының «Есеп саястаы іуралы» 
бұйрығы және екіншіден, ішкі ережелер, нұсқаулықтар, ережелер, 
бнзнес-жоспармен негізделген экономикалық есептеулер, оның 
ішінде оптималды салық жоспарлары, сонымен бірге, оныц есептік
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саясатыиа эсер етуші кэсіпорын иегерлерінің шепгімдерін 
жагқызуіа болады.

Есегі саясатын таңдау кэсіпорынның қаржылық жұмысьша 
слеулі әсерін тигізеді.

Сонымен, есеп төңірегіндегі іс жүзіндегі заңдылықтарды оқып 
үйрену, есепті реттеуші барлық өзгертулер енгізілген нормативті 
қужаттар жэне оны жұмыста сауатты найдалану, жалпы алганда 
кэсіпорын жұмысының тнімділігін арттырудың бірден-бір жолы 
болып табылады.

2.3. Есеп саясатының мазмұны

Кэсіпорынның есеп саясаты екі бөлімнен турады: 
Үйымдастыру-техникалық жэне эдістемелік.

1. Үйымдастыру - техникалық белімінде жалпы жағдайлар, 
есептік жұмысты ұйымдастыру тәртібі, бухгалтерлік есептің 
формасы жэне ақпаратты еңдеу технологнясы, пайдаяанатын 
бухгалтерлік қркаттар жэне құжат айналымын ұйымдастыру, ішкі 
бақылау, мүлік пен міндеттемелерді түгелдеу жүргізу тэртібі 
ашьшады. ҚБХС бухгалтерлік еспті жүргізуді реттемейді, 
сондықтан бұл бөлімді құрастырган кезде ҚБХС 1 «Қаржыяық есеп 
беруді ұсыну» стандатртын негізге алу керек.

Жалпы жагдайлар кэсіпорын туралы жалпы ақпаратты ашады 
(қызмет түрі, орналасқан жері, тіркелуі туралы мәлімет), оның 
басшылыгы, бөлімдердің, кызметтердің, жетекшілердің атқаратын 
жұмысы.

Есептік жұмыстьі ұйымдастыру. Есеп саясатьшың бұл 
бөлімінде кәсіпорында есепгті жүргізу қалай кіммен атқарылатыны 
көреетіледі (бас есепші басқаратын бухгалтериямен; еңбек 
шартымен қабылданган бухгалтермен бе; арнайы ұйыммеи немесе 
бухгалтер-маманмен бе; басшьпшң өзі жүргізеді ме). Бухгалтерлік 
есеп жэне есеп беру туралы заңда бухгалтерлік есепті жүргізетін 
жэне қаржьшық есеп беруді құрастыратын түлгаиың міндетгері 
жазылган, ол ҚР заңнамасын, бухгалтерлік есептің стандарттарын 
жэне типтік шоттар жоспарын қатаң сақтау керек. Есеп салсатына 
келесідей қосымшалар болады: бухгалтерлік қызмет туралы нұсқау, 
бухгалтерия қызметкерлерінің қызметгік нұсқаулары, есеп 
жүргізетін ұйыммен немесе бухгалгер-маманмен келісім-шарт 
формасы.
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Есеп формасы жэне ақпаратіы өңдеудің технологиясы. 
Кэсіпорьш бухгалтерлік есептің формасын (журнал-ордерлік, 
мемориал-ордерлік, жеңілдетілген) жэне есепті жүргізу тәсілін 
(қолмен, жартьшай немесе толық автоматталған тиісті багдарлама 
негізінде) өз бетінше таңдайды.

Бастапқы қүжаттар жэне қүжатайналымын ұйымдастыру. 
Бухгалтерлік жазулар шаруашылық операңияларды іс жүзінде 
орындалГанын дәлелдейтін бастапқы құжаттар негізінде 
көрсетіледі. Қағаз құжатпен қатар бастапқы кұжаттың электронды 
нұсқасын найдалануға болады. Есептік саясаттың бұл бөлімінде 
кэсіпорьшда қолданылатын бухгалтерлік есептің регисгрлері мен 
арнайы формаларының типтік үлгілерден өзгеше түрлері бекітілуі 
тиіс, сонымен қатар құжаттардың сақталу мерзімі бекітіледі. Басшы 
бухгалтерлік құжаітарға қол қоюға құқықты адамдарды аігықтау 
керек жэне атқаратын қызмётіне орындалған операңияның 
мазмұнына байланысты қол қою кезегін белгілейді. Электронды 
қолды пайдаланған кездё бақылау және сақтану шаралары 
қолданылады. Бастапқы құжаттардың және есептік регістрлердің 
мазмұны коммерңиялық құпия болып табылады; есеп саясатында 
аталған құжаттарға қатысы бар тұлғалардың тізімі келтіріледі жэне 
олардың құпияны ашпауға міндеттемесі жазылады.

Есеп саясатында кұжат айналымының график, схема түрінде 
немесе құрылымдық бөлімшелер атқаратын жұмыс түрлері болады, 
онда жеке орындаушылар, орындау мерзімі жэне қүжатгарды 
кұрастыру мен өңдеудің байланыстары көрсетіледі.

Құжат айналымы - кұжаттардың қозғалысы, олардың 
құрылу(алу), өңдеу жэне есепте көрсетілу уақытысынан бастап 
архивке өткізуге дейінгі уақыт.

Ішкі бақылау.
Есеп саясатында активтердің сақгалуын қамтамасыз ету, 

есептегі жэне қаржылық есеп берудегі қателіктерін бблдырмау жэне 
ұрлық жасауды алдьш алу үшін ішкі бақылауды жүргізу әдістерін 
көрсетеді.

Мүлік пен міндеттемелердің түгендеуін жүргізу тәртібі. Есеп 
саясатында түгендеу жүргізу тэртібі өткізу мерзімі бекітіледі, 
тексерілетін мүлік пен міндеттеменің тізімі,инвентаризаңиялық 
коммиссия құрамы жэне түгендеу нэтижесі бекітіледі. Мүлікті 
қайта орнына келтіру мен міндеттемелердің дұрыстығыи 
анықгайды.
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2. Есеп саясатындағы эдістемеяік бөлім кәсіпорында 
кабылданған шаруашылық операцияларынның бухгалтерлік есебін 
жургізу тэсілдерін, активтер мен міндеттемелердің бағалауын, 
жанама шығындарды калькуляция объектілері арасында белуді, 
қаржы нэтижелерін көрсетуді, бухгалтерлік есегпің 
і гаіідарттарывда ұсыньшған альтернативаларға сэйкес қаржылық 
ссеп беруді ұсынуды көрсетеді.

Есен саясатына бухгаптерлік есептің жүмыс жоспарын, 
бухгалтерлік қызметтің қызметкерлерінің қызметтік міндігттерін, 
с-цбекке ақы төлеу жөнінде нұсқауды, маранатгау туралы нұсқауды, 
қаржылық есеп берудің түсініктеме хатының қүрамын тіркеііді.

Есеп саясатының объектісі болып саналмайтын және онда 
корсетілмейтін есеп тэсілдері мен нүсқаулар, ол занды немесе 
нормативтік актілермен реттелетін, альтернативалық нүсқалары жоқ 
гэсілдер (салықтар бойынша есептеулер, басшьшықтың есеп 
жүргізу жэне есеп беруді қүру үшін жауапкерпшгік, есептілікті 
үсыну мерзімі жэне т.б.)

Кэсіпорынның есеп саясаты туралы ақпарат және 
қолданьшатын есеп әдістемесі қаржылық есеп беруде ашылуы тиіс.

Есеп саясатын ашу — бұл есептік мерзімде кэсіпорьганың 
қаржылық жағдайына, қаржылық нәтижелеріне эсерін ігигізген 
осында қолданатын есеп эдістемесін жазу процесі. Егер де есеп 
саясатында өзгерістер болса, олар маңызды қаржылық және 
материалдық салдарға алып келсе, онда осы өзгерістердің 
салдарьша байланысты бағалау жүргізеді. Есеп саясатын ашу 
кезінде сыртқы пайдаланушыларға ұсынылатын қаржылық есеп 
берудегі ашылатын ақпараттың маңыздылық жағдайынан шығуы 
тиіс.

Бухгалтерлік есеп - кэсіпорын қызметінің ақпаратына 
қызы*ушылық танытатын пайдаланушыға ақпараттарды жинау, 
өңдеу жэне ұсыну жіберу жүйесі болып табылады. Бухггілггерлік 
ақпараттарды пайдаланушылар кэсіпорынды басқару персоналы, 
осы кэсіпорынның жұмысшьшары (ішкі ақпарат пайдапану-шылар), 
сонымен қатар жабдықтаушылар жэне сатушылар мен сатып 
алушылар, инвесторлар, кредиторлар болып табылады. Осыдан 
бухгалтерлік есепті пайдаланушьшар бөлінеді: ішкі
ііайдаланушылар- басқару есебі, сыртқы -  қаржылык есебі. 
Бұлардың мақсаты, көлемі, ақпарат объектілері сыртқы және ішкі
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кайдіііішіу үліііі әртурлі болғандықтан, ол ақпаратгы дайындауға 
тұрліталаптар қойылады.

Ішкі пййдаланушылар үшін басқару есебі нақты басқару 
шешімдерін қабылдау үшін тэуелсіз ақпаратгарды дайындайды. 
Сыртқы пайдаланушылар ушін қаржылық есеп арнайы 
есептіліктерді дайындайды, олардың мақсаты белгілі бір кезеңде 
кәсіпорынның қызметінің нақты жағдайын көрсету және 
инвесторлардың назарын аудару. Сыртқы пайдаланушылар 
ақпараттарға сенуі үшін, қаржылық есептіліктегі ақпарат оларды 
дайьшдалуы жалпы қабьшданған барлық қағидаларға сәйкес 
дайындалып көрсетілуі керек. Қазақстан республикасындағы 
бухгалтерлік есепті жүргізу бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есеп 
беру заңымен, бухгалтерлік есеп стандарттарымен, үйымның есеп 
саяеатымен реттеледі.Есеп саясатын кэсіпорын бизнестің 
ерекшелігін бухгалтерлік есеп стандарттары үсынған баі алау, есеп 
беру, есеп эдістемесін ескеріп өзі құрастырады. Есеп саясаты үлкен 
мағынаға ие, себебі бухгалтерлік есептегі операңияларының ашу 
'і эсілдері басқару шешімдерін қабылдауға эсерін тигізеді.

Біздің мемлекетте 1997 жылдан бастап бухгалтерлік есепті 
дамыту жэне оны халықаралық стандартгарға жақындату проңесі 
жүріп жатыр. Қазіргі таңда қаржылық- есеп берудің халықаралық 
стандарттарына көшу жүргізілуде. Бухгалтерлік есепті жүргізу 
жэне қаржылық есеп беруді ҚЕХС талаптарына сәйкес қүрастыру 
Қазақстан Республикасында халықаралық тэжірибені қолдануға 
мүмкіндік береді жэне бухгалтерлерді дайындау деңгейін көтеріп 
мемлекеттің экономикасына қосымша инвеетиңиялар тартады.

Ситуа цшиі ық есептер:
1. Екі жсщты жазудыц сітаттамасына екі негізгі жагдай 

ңойылган:
бір шоттар жүйесініц дебеттіц аіталымыиың сомасы 

кредиттік айналымныц сомасына тец болуы;
дебеттік қалдықтар жиыны тең кредиттік 

қалдықтардың жиыпына
Осы екі негізгі жагдайлар цалай аталады?
2. Агылшын экономисті А.С.Ийгу былай деп жазады:
«Капиал кәсіпкерлердіц ойынша өндірістіц кэдімгі жәй

факторы гана емес. Шын мәнінде ол негізгі өндірістік құралдар
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меи жабдъщтарды, сонымен цатар ащиалай багаланатын 
фирманыц іскер байланыстар жүйесіп білдіреді.»

Турфирманыц, цонац үйдің ацшалай багаланатын гскер ■ 
байланыстары бухгалтерлік балапстың цандай бабында көрініс 
табады?

3. Римдік жазушы Катон Үлкені (234-149г.б.э.) «Жерді өцдеу 
туралы» трактатында мынадай нұсқаулар бар «Әрдайым сыртцы 
киімді берер алдында ескі киімді цүрац жасауга ал».

Жүйелік есепте цонац үйдін есептен шыгарылган 
жихаз,жабдыц, төсек-орынныц цалдыцтары цалай есепке 
алынады.

4. Турфирманың жолдама рәсімдеген клиенті, цайтып 
келгеннен соң турфирмага 50000 тг.шагымданды, өйткені 
тасымалдау компаниясы турфирмамен келісім — иіартын бүзып 
клиентті жеткізу жөніндегі міндеттемені орындамады, сол 
себепті клиент баратын жеріне өзі толеп жетті. Турфирма, осы 
жагдайды есепте цалай көрсетеді?

5. Туроператор осы залачды өтеуді талап етіп 50000тг. 
Келісім-шарт бойынша міндеттемені уацытылы орындалмаган 
үшін турагентке иіагым бердг. Туроператор және турагент 
осындай жагдайда цандай бухгалтерлік жазулар береді.

Бацылау сүрақтары
1. «Турфирма бухгалтерлік есепсіз -  рулі жоц кеме сияцты» 

деген аныцтама дүрыс па?
2. Қонац үйдіц бас есепшгсінгң ой өрісі цандай болу керек?
3. Есепте ациіаны жалпы өлшеуіш ретінде пайдаланудың 

дүрыс және бүрыс жацтары кандай.
4. Үйымныц бухгалтерлік есебін жүргізуді ҚР цандай заңдары 

бацылайды?
5. Бухгалтерлік балансца әсері бойынша шаруашылыц 

операциямардың 4 түрін атап шыгыңыз?
6. «Екі жацты жазу адамзаттыц ойлап тапцан ец жацсы 

жетістіктерініц бірі» — деген Гетенің ойын цалай түсінесіз?
1. Бухгалтерлік есептіц обьектілерін жіктеціз?
8. Бухгалтерлт есептіц негізгі принциптері мен талаптарын 

атап, олардың мәнін агиыңыз?

33



і

9. ҚР үйымдардагы бухгалтерлік есепті жүргізу, тзртібін 
үйымдастыруын әдістемелік негізін анықтайтын негіхгі 
норматштік цүжаттарды атаңыз?

10. Француз авторлары Э.Леотэ және А.Гильбо оны 
«табылмайтын шоттардыц синтезі» деп атайды. Бүл не?

11. 1976ж. Эдуард Джонс бірінисі рет бухгалтерлік
баланстыц алгебральщ моделін цүрды: а+в=с+сі а,сІ,с,с( —
экономикалъщ мазмүны цандай?

12. Шаруашылъщ қьізметтіц жагдайлары балансқа эртүрлі 
әсер етеді, соларды көрсету үшгн бухгалтерлер төрт тецдеу 
цолданады:

А+а-а=П (1)

А=П+в-в (2)

А+с=П <і (3)

А-ё=П-<і (4)

Осы тецдеулердіц цайсысын пермутация, ал цайсысын 
модификация дейді?

13. Кэсіпорынныц кассасындагы ацшаны бстк несиесін толеуге 
пайджаланганда туристік үйымныц пассивтеріне не болады?

14. Дебет, кредит, сальдо, бульдо деген дефинициялар нені 
білдіреді?
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3. ТУРИСТІК БИЗНЕСТЕГІ ТУРИСТІК ӨНІМДЕРДІҢ 
ӨЗШДІК ҚҮНЫН ҚҮРАСТЫРУШЫ

ШЫҒЫНДАРДЫҢ ЕСЕБІ___________ __

3.1. Туристік өнімдердің өзіпдік қуныиа қосылатын 
шығындардың құрамы, олардыц 

құрылымы мен жіктелуі

Турисітк шығындар тұжырымдамасы кең көлемді шығыстарды 
қамтиды -  ол саяхаттар мен келуші үшін ажырамас элементі болып 
табылатын қажетті түтыну тауарлары мен қызметтерді алудан 
бастаи, үзақ мерзімді жеке тұтыиу үшіи алатьш аздаған тауарға 
дейін, сувенирлер және туыстары мен таныстары үшін алатын 
сыйлықтарға дейін жатады.

Отандық теориялар мен тәжірибесінде туристік шығындар 
үсыныс тарапынаи анықталынады жэне туристік фирмалардың 
туриСтік өнімдерінің қүрылуы, алға жылжытуы және өткізуі 
бойынша шығындарынан жиналады.

Бәрінен бүрын шығындардың жиынтық көлеміне кэсіпорын 
қызметінің негізгі қаржылық нәтижелер көрсеткіштері -  пайдасы 
тәуелді болып табьшады. Кэсіпорын қызметінің коммерциялық 
бағыттағы негізгі мэселелерін шешудегі нақты шығыпдар деңгейі 
маңызды рөл атқарады, эсіресе оның қызметінің бәсекелестігінің 
жоіарлауында,

Туристік енімдердің бірлігіне келетін шығыидарды минималды 
төмендету негізінде, кэсіиорындар өздерінің қаржылық 
жагдайларын жақсарту үшін бірден бір альтернативті нүсқауларды 
таңдауға мүмкіндігі болады:

- өз өніміиің багасын сақгай отырып, өткізілген өнімнің эр 
бірлігінен қосымша табыстарды алу мүмкіндігі;

- өнімдердің бірлігінің табыс нормаларын сақтай отырып, 
бәсекелестердің бағасынан төмен баға койып, сондықтан жалпы 
откізу көлемі үлғаюы есебінен қосымиіа пайда алудың мүмкіндігін 
қамтамасыз ету.

Көрсетілген факторлар үйымдардың қаржылық басқару 
жүйелерінің тиімділігіиің өзекті екендігін анықтайды, бүл бағыттар 
бір жағынан, кзсіпорын шығындарын қамтамасыз етіп, басқа 
жағынан -  олардың нақты баптарыи оңтайландыру болып 
табылады.
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Жалпыға танылған экономикалық шығын тұрлері екі 
классификациядан тұрады: шығындардың экономикалық элементі 
бойынша (немесе экономикалық мазмұны бойынша) жэне 
шығындардың калькуляциялық бабы бойынша (немесе мақсатгы 
пайдалануы бойынша).

Шығындардың экономикалық элементтері бойыпша бөлінуі 
бұкіл кәсіпорын бойынша өзіндік құнды қалыптастыру кезінде 
қолданады жэне бес неғізгі шығын топгарынан тұрады:

1. Материалдық шығындар;
2. Еңбек ақыны төлеу шығындары;
3. Әлеуметтік қажеттілікке төлемдер;
4. Негізгі қорлардың амортизациясы;
5. Өзге де шығындар.
Жоғарыда аталған топтың әрқайсысы экономикалық мағынасы 

бойынша біркелкі шығындарды біріктіреді, олар өз бетінше бөлек 
бола алмайды жэне қайда өндірілгеніне байланыссыз жэне олардың 
өндірістік мағнасына қарамастан есептеледі.

Экономикалық элементтер бойынша шығындарды 
іслассификациялау өзіндік қуныныц қүрылымын анықтауға 
мүмкіндік береді. Ол үшін эр шьнындардың түрінің барлық өзіндік 
құны бойынша пайыздық қатынасын есептейді.

Шығындарды калькуляциялық баптар бойынша жіктеу 
калькуляция қүрастыру үшін пайдаланады (өнім бірлігінің өзіндік 
құнын есептеу). Калькуляция кэсіпорындардағы әр өнім түрлері 
бірлігінің және көрсетілген жеке қызмет, атқарылған жеке 
жүмыстың өзіндік қүнын анықтауға мүмкіндік береді. Осылай 
жіктеудің қажеттілігі шығындардың экономикалық элементтер 
бойынша өзіндік қүнды анықтаған кезде шығынның қай жерде, не 
үшін, қандай қызметте жүмсалғаның көрсетеді. Бүл туризм үшін 
маңызды болып табылады. Калькуляциялау бойынша ніығындарды 
анықгау өнім бірлігінің нақгылығын эр түрлі деңгейдегі өнімнің 
өзіндік қүнына қосылған көлемін анықтап отыруға мүмкіндік 
береді.

Калькуляция баптары бойынша шығындарды топтастыру 
олардың пайда болуына байланысты жинақталып өнімнің эр бір 
түріне тікелей немесе жанама әдістерде қолданып қосылады.

Туристік өнімдердің өзіндік қүнын қүрайгын шығындардың 
тізбесі келесі калькуляциялық баптардан тұрады:



1) Туристік қызметтерге құқық алу үшін шығындар:
- Орналасу мен тұрақтану үшін;
- Көлік құралдарымен қамтамасыз ету;
- Тамақтануға;
- Экскурсиялық қызметтермен қамтамасыз ету;
- Медидиналық қызметгер, емдеу жэне ауруды алдын алу;
- Визалық қызмегтер (сонымен қатар басқада туристік 

саяхатты рәсімдеумен байланысты шыгындар);
- Мэдени-ағартушылық, мэдени-сауықтырушылық жэне 

шынықтыру залдары;
- Аурудын алдын алу жэне медициналық сақтандыру, күтпеген 

жағдайда болған оқиғалардан өз еркімен сақтандыру;
- Гидтар, аудармашыпар жэне шыгарьш салушылар қызметін 

қамтамасыз ету.
2)Жаңа туристік маршругтарды меңгеру;
3)Кадр жинау бойьшша басқа ұйымның қызметіне төлем 

жасаумен байланысты шығындары;
4)ҚР заңнамасына сэйкес экімшілік шығындар сомасы;
5)Туристік қызметтің сұранысқа ие болмай қалған бір бөлігіиен 

найда болған шығындары, оларды түгастай бөлінбеген түрде алған.
Сөңғы бапқа көлік шығындарын фрахтгау шығындары, көлік 

құралындағы орынды сатып алу шыгындары, қонақ үйге 
орналастыру мен тұрақтану немесе басқа бір осындай кызмет 
көрсетумен айналысатын ұйымның шығындары, сонымен қатар 
осындай қызмет корсетуге құқыгьі барлардың шығындары.

Туристік онімнің ондірістік өзіндік құнына қосылатын 
шығындарды тікелей жэне жанама деп бөледі.

Тікелей шығындар -  бұл шығындар туристік өнімнің өзіндік 
қүнына тікелей қосьшады және әдеттегідей шыгын элементгері 
ретінде есепке алынады (гуристік өнімді өндіру жэне өткізумен 
байланысты жұмыскерлердің еңбек ақысы, соған есептелген 
элеумеітік салық).

Жанама шығындар -  бұл шығындар туристік өнімнің құнына 
бөліс арқылы қосылады (халықаралық гелефонмен сөйлесу 
шығындары, интернет жүйесіне қосылу қызметін толеу, жарнама 
жэне еыйлық өиім шығару, жалдау ақысы). Бұл шығындар кешенді 
баптарды қүрайды (бірнеше элементтерден тұрады) және өндіріс 
процесінде оздерінің атқаратын функционалды ролімен 
ажыратылады.



3.2. Туристік өнімніц өзіндіц құнын анықтау

Қазіргі таңдағы отандық бухгалтерлік есептің эдістемесі мен 
тэжірнбесіндегі өзекті мәселелердің бірі, агымдагы өндіріс 
шыгындарының құрамы, есепке алу жэне өзіндік құнын 
калькуляцнялаудың проблемасы, сондықган турнстік ұйымдардағы 
қызметгерінің қаржылық нэтижелерін қалыптасгъіру тэртібіндеде 
сондай мэселелер бар.

Турнстік өнімдердің өзіндік қуны -  кең қолданыстағы термин, 
туристік өнімдердің нақты түрлерінің жылжуы мен сатып алуы 
кезінде жиналган белгіленген барлық шығындарды көрсетеді.

Туристік өнімдердің өзіндік қуиы -  бул объективті көрсеткіш, 
кейбір нормативтік актілердің мазмунынан тэуелсіз болып 
табылады. Оның мэні бірнеше экономикалық қағпдаларымен 
анықгалады.

Бірінші қағида. Үйымдардың кәсіпкерлік қызметін атқарумен 
шығындар арасындағы байланыс болуы қажет. Бұл қағиданың мэні 
келесідей, іуристік өнімдердің өзіндік құнына, туристік өнімді алға 
жылжыту мен өткізу процесін қалыптастырумен байланысты 
шығындар кіретіні.

Қызмет көрсету процесімен байланысты емес шығьшдар, 
өндірістік емес шығындар болады.

Екінші қағида. Міндетті түрде күрделі жэне ағымдағы 
шығындарды бөлу қажет. Бухгалтерлік есепте фирманың ағымдағы 
жэне күрделі шығындары бөлек есепке алынады.

Бухгалтерлік шығындарды найда болу мёрзіміие қарай мынадай 
кезендерге беледі: ағымдағы жэне күрделі.

Ағымдағы шығындарға жие қайталанатындар кіреді. Олар, 
эдетге бір шаруашылық циклде пайдаланылады (мысалы, 
тамақтану, орналасу шығыны, экскурсиялық қызмет жэне т.б.).

Күрделі шығындарға бірнеше өндірістік циклда пайдаланатын 
айналымнан тыс активтер, олардың құиы ағымдағы шығындарға 
қосылады.

Үшінші қағида. Қаражатгы санауда уақыт факторын есепке алу. 
Осы қағида шаруашылық қызметтің жағдайларында уақыт мерзімін 
ескеруді көздейді. Бүл қағида бойынша, кэсіпорынның 
шаруашылық қызметінде болған жәйлар пайда болған кезіңдегі 
есептік кезеңдердің шығындарына жатқызыла,цы (бухгалтерлік



ссепте көрсетіледі), бұл кезде ақша қаражаты қай кезде түскені 
немесе қай кезде төленгені ескерілмейді. Бүп қагиданың туристік 
ұйымдар үшін маңызы ерекше.

Төртінші қагида. ¥йымдардың мүліктеріи жекешелендіру 
мүмкіндігіи пайдалану. Бүл пршіциптерге сәйкес, кэсіпорын өзінің 
мүліктер мен міндеттемелерін осы кэсіпорының иесінің және 
басқада заңды түлгалардың мүлігі мен міндеттемелерінен жекеше 
есептейді, ягни жүйелі бухгалтерлік есепте жэне баланста заңнамага 
сэйкес үйымның меншігі болып саналатыны ғана есепке алынады, 
ал басқа қүидылықтары баланстан тыс шоттарда есептелінуі тиіс.

Сонымен, қызметтің озіндік қүнына қандай шығыидарды қосу 
керек деген шешім қабылдау кезінде жоғарыда айтылган 
қағидаларды басшылыққа алу керек, ойткені ешқандай жақсы заң 
фирманың шаруашылық қызметінің қыр сырын қамти алмайды 
жэне екіүцай сүрақтарға жауап бере алмайды.

Нарықтағы өзгерістерге сэйкес кэсіпорындағы 
калькуляциялаудың теориялары меи практикаларының отандық 
жүйесі дамытуды қажет етеді.

Туристік өнімнің өзіндік қүнына қосылатын шығындарды 
жіктеудің жэне қосудың дәстүрлі бірінші әдісін қарастырамыз.

Туристік онімдердің толық өзіндік қүнын калькуляциялау, оның 
туристік өнімнің бірлігін қалыптастыру және өгкізумен байланысты 
барлық шығындарды есептеуді көздейді. Бүл әдісте орташа жалпы 
шығындар немесе туристік өнімдердің толық өзіндік қүнын 
есептейді. Мысалы* туроператордың дуристік өңімді қалыптастыру 
жэие өткізу кезіндегі шығындары 2000 тенге күраса, ал туристік 
жолдамалардың сату багасы 2500 тенге болса, бір жолдаманы 
сатудан түскен табыс 500 тенгені қүрайды.

Туристік өнімдердің толық озіндік қүпын калькуляциялау -  бүл 
барлық шығындарды (озгермелі жэне түрақты) гуристік онімдердің 
түрлері бойынша бөлуді көздейтін есеп жүйесі. Толық өзіндік 
қүнды калькуляциялау әдісі турисгік онімнің бірлігін қалыптастыру 
жэне өткізу кезінде кәсіпорынның жүмсаған шығындары туралы 
ақпаратты қальштастырады. Оның мэні ай сайын туристік 
өнімдердің толық озіндік қүнын анықтау жэне турисгік өнімді 
қалыптастыру мен өткізу шығындарын 8110 «Негізгі өндіріс» 
шотында жинақтау. Бүп эдістің негізінде шығындарды өнімнің жеке 
түріне қосу тэсілі бойынша шығындарды жіктеу жатыр.



Туристік өнімнің қүның анықтайтын туроператор, оның өншнщ 
өзіндік құньш қалыптастыруын қарастырамыз. Калькуляңия 
объектісі ретінде турдың түріне қарай туристік топқа қызмет 
көрсету қуны және жеке түлғаға қызмет көрсету болып табылады.

Қазіргі уақытта туристердің негізгі бөлігі жинақгалган 
топтардан құрылады. Бүл туристік фирманың барлық топтың 
саяхатының нақты бағасын есептеп анықгайтынын білдіреді.

Негізінде операңияның көлеміне байланысты көтерме 
мэмілелерде жеңілдіктер көлемі — 10 %, мерзімнің ұзаруына 
байланысты 5 % ға дейін, қонақ үйде туристердің орналасуына 
байланысты 10 % ға дейін болады.

Сонымен қатар, фирманың бөлек қапаларда, бөлек қонақ 
үйлерде жарнамаға қатысқаны, жарнама проспектілерін шығаруына 
байланысты арнайы қосымша жеңілдіктер беріледі. Кейде турйетік 
фирма жарнама проспектілерін өткізу кезінде тек өзіиің турларын 
ғана жарпамалайды, ол бүкіл мемлекетті жарнамалайды. 
Жеңілдіктер туристік қызметті адцын ала төлейтіндерге беріледі. 
Жалпы топтарға туристік қызмег көрсету бағасы бір реттік 
мэміленің нарықгық бағасынан 10-20% төмен болуы мүмкін.

Туристік жолдаманың қүнына көрсететін қызметтер саны эсер 
етеді. Туристке өз таңдауы бойынша белгілі қызмет тү]>і көрсетіледі 
немесе қызметтің толық тобы. Толық кешенді корсетілетін қызмет 
түрі екіге бөлінеді: Инклюзив-тур (іпсіизіуе Гоиг) немесе пэкидж-тур 
(раскад§е іоиг).

Инюпозивті турлар — инклюзивті тарифтерді анықгау үшін 
қүрылады. Инклюзивті тур, яғни авиа тасымалдау қызметінде барар 
және қайтар жолының ақысы арнайы тарифпен есептелу арқылы 
пайдаланушы туристке жеңілдікпен үсыньшған туристік өнімнің 
жалпы бағасыш>щ түрі. Инклюзивті турлардың бағасы мен жалпы 
пайдасының деңгейі қарапайым тарифтерге қарағанда төмен 
болмауы керек.

Инклюзивті турдың қүнын есептеу кезінде фирма туристік 
қызметтердің қүнын, фирма аппаратын үстауға кеткен өз 
шығындарын, жарнамаға жэне анықталған пайда кеткен 
шығындарды ескереді. Осыған қарамастан жеке турист үшін 
инклюзив-турдың жалпы құны, өз бетінше туристік фирманың 
көмегінсіз барған кездегі шығындарынан арзан болып келеді.



Пэкидж-тур кезінде туристік өнімнің құнына тасымалдау 
қызметінің бағасы кірмейді. Пэкидж турлары клиентгер үшін 
барлық қызмет түрлерін көрсетуді үсынады, бірақ олар көлікпен 
тасымалдау шығындарын қоспауы мүмкін. Пэкидж турларының 
күрылымы мемлекетке, туристтердің қүрамына, түтыну 
мүмкіндігіне, қызмет түрі мен сапасына қарай түрлі болады.

Калькуляңияны қүрастыру жоспарлы (алдын ала есептелінген) 
жэне нақты (кейін есептелетін, есептік) түрде жасалады. 
Калькуляңияны төменде үсынылған қүжат түрінде рэсімдеуге 
болады.

Кесте 3.1.
Калькуляция

Топқа_______________ адам
_______________________маршрут бойьшша

Калькуляциялық баптардың аталуы Кврсеткіштері
% Ақшалай турде

1 .сақтандыру 
2.виза
З.көлік
4.қо:нақ үйге орналасу
5.тамактану
6. экскурциялық қызметгер
Тікелей шығындар қорытындысы
7/гуристік операторлардың жанама 
шығындары

*

Өтасізу шығыңцары
Толық өзіндік қрі
салықгар *
пайда *
Топ қызметінщ құны
Бір туристік жолдаманьщ құны (бага)

*- пайыз мөлшерлемесі

Коптеген елшіліктер визаны тек сақгандыру полисі бар 
жагдайда береді, себебі ол медицинальщ қызметтерді гөлеудің 
кепілі болады. Сондықтан туристік фирмалар турды үйымдасгыру 
кезінде сақтандыру компаниялармен бірігіп қызмет корсетеді.
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Сақтандыру жарнасы жолдаманың құнына кіреді. Оның көлемі 
тарифке байланысты болады.

Тарифтің төрт түрі бар, олар келесі жайларға негізделеді:
- елшілік тэртібіне, олар сақтандыру сомасының минималды 

көлемін анықтай алады;
- жолдама мерзіміне;
- топтағы адамдар саны (5-20 % жеңілдіктер болуы мүмкін);
- жасына байланысты (60 жастан асқандарға сақтандыру 

соммасы екі есе төленуі мүмкін).
Қазіргі кезде туристгерге сақтандыру қызметін көрсетудің екі 

формасы бар:
1. Өтемақылық сақтандыру. Бүл түрі саяхаттанушылардың 

барлық медиңиналық шығындарын төлеуді жзне оларды өтеуді 
аман есен отанына қайтқаннан кейін орындайды. Сақтандырудың 
бүл түрі ыңғайсыз болып саналады, себебі турист өзімен бірге 
келеңсіз жағдай туындап қалар деген оймен қомақты ақша 
қаражатын алып жүруі тиіс.

Багажды (жүкті)сақтандыру бағдарламасы - сақтандырудың кең 
көлемде дамыған түрі, себебі жүкті сақтандыру гарифі күндегі 
соманың 50 % қүрайды. Сақтандыру лимитінің сомасы (2 мың АҚШ 
долларын қүрайды) жүктің жоғалмағанын, сақтау жэне тасымалдау 
кезінде бүзылмағанын дәлелдейтін қүжаттарды үсынғаннан кейін 
төленеді.

2. Сервистік сақтандыру. Бүл сақтандырудың бірнеше түрі бар:
- медиңиналық шығындарды сақтандыру;
- экімшілік немесе азаматтық қүқық бүзушылық болған 

жағдайда саяхаттанушыға қүқықтық қолдау жүргізу үшін заңдық 
жэне ақпараттық қамтамасыз ету, сонымен қатар ең қолайлы 
маршруттар жөнінде қажетгі ақпарат алу мүмкіндігіне кепілдеме 
алу;

- күтпеген жағдайдан сақтандыру бағдарламалары;
- әдейі жасалмаған әрекеттер нэгижесінде туындаған үшінші 

түлғаның мүлігіне қиянат жасалған жағдайда отандық азаматтың 
жауапкершілігін сақтандыру бағдарламасы.

Туристік фирмалар әдетте туристік жолдаманың қүнына 
сақтандыру полисінің қүнын кіргізеді жэне сол үшін сақтанДыру 
компаниясынан 10 -15 % көлеміНде комиссиясы ретіндё пайызын 
алады. Егер сақтандыру міндетгі емес болса жэне туристтің өзі



қалауымен төленетін болса онда турдың қунына мүлде қосьммайды 
жэне қосымша қызмет ретінде рәсімделеді. Тағы айтьш кететін 
жағдай, ол сақіандыру жэне қайта сақгандыру операциялары 
қосылатын күнға салықтан босатылады.

Келесі калькуляцня бабы — виза болып табылады. Визаның 
құны сақтандыру төлемдері сияқты бір адамға жэне топтағы 
адамдар санына қарай анықгалады. Туристік визаны рәсімдеу 
гуристердің белғілі санына шетелден шақыру жіберу көмегімен іске 
асырылады. Елшілік бар құжаттарды қарағаннан кейін жалпы бір 
топқа немесе жеке туристерге арналған визаны береді. 
Бағдарламаны қүрастырған кезде қүны емес күжаттарды рэсімдеу 
күрделілігі ескеріледі. Визаны қажет етпейтін мынадай 
мемлекеттерге шығуға болады: Колумбия, Малайзия, Эквадор, 
Кипр жэне тағы басқада бір қатар мемлекеттерге барады. Шетелдік 
паспортты рәсімдемей шақыру бойынша визасыз Шығыс Европа, 
Монголия, Кубаға кіру рұқсат етілген.

«Көлік шығындары» калькуляция бабына келесі шніғындар 
қосьшады: баратын мемлектке дейін жету(авиа бипетіне,
теміржолга, автокөлікке, теплоходқа кеткен шыгындар), 
туристгерді жиналган жерінен үшып шығатын аэропортқа дейін 
тасымалдау, үтпьтп жеткеиг аэропортынан орналасатын қонақ үйге 
немесе басқа орналасатын жеріне дейін жеткізу, автокөлікпен 
саяхат жасау кезіндегі экскурсиялық қызмет көрсетудің көлік 
шығындары.

Калькуляцияға турдың тек міндетті бағдарламасына кіретін 
шығындарды қосады. Авиатасымалдау қүны жэне басқада 
тасымапдау қүралдарының күны бір адамның билет багасына жэне 
топтағы адам санына қарай анықталады. Бүл есептеу кезінде 
тасымалдаушының топқа беретін жеңілдігі ескеріледі. Жеңілдіктің 
молшері тасымалдау компаниясына, туроператормен тасымалдау 
компанияның өз-ара келісім-шарттың болуьша, оның жағдайларьгаа 
байланысты болады. Жеңілдік көлемі орташа есеппен 5-30 пайызды 
қүрайды. Егер туроператор чартерлік тасымалдаумен немесе түрлі 
көлікті пайдаланып топтың жылжу марштуты күрлелі болса, онда 
есептеу қиындайды.

«Орналасу шығындары» калькуляциялық бабын есептеу турлі 
жагдайларға тэуелді, ол қопақ үйдің мэртебесіне, номердің ікүнына, 
орнеіласуына, келу мерзіміне, топтағы адам санына және топқа 
беретін жеңілдікке, орналасу күніне байланысты болады.



«Тамақтану шығындары» калькуляциялық бабы туризмнің 
түріне байланысты есептеледі. Кіру туризмі кезінде, яғни шетелдік 
туристерді қабылдау турды калькуляциялау кезінде, б.ұл 
шығьшдарды есептеу өте күрделі. Шығу туризм кезінде тамақтану 
күны турдың жағдайына байланысты: таңертеңғі ас, жартылай 
пансион, толық пансион. Әдетте, тамақтану қүны орналасу күнына 
қосылады. Көптеғен қонақ үйлерінде таңертеңгі ас номердің 
тэуліктік қүнына кіреді. Кейбір қонақ үйлерінде таңертенгі ас, түскі 
ас және кешкі ас иомердің қүнынан бөлек көрсетіледі.

«Экскурсиялық бағдарлама шығындары» калькуляциялық бабы 
гурдың тек міндепі бағдарламасыпа кіретін экскурсиялық 
бағдарлама шығьшдарын қосады. Әдетте, бүл 2-3 экскурсия және 
қалауы бойынша турист қосымша экскурсияны төлеуіне болады. 
Экекурсия қүны музейлерге, паркке кіру билетінің бағасына және 
гид, таныстырушы қызметінің қүнына байланысты. Калькуляцияға 
топтық билеттің қүны немесе бір экскурсияның қүнын туристердің 
санына көбейткен нэгижені қосады.

Гид-аудармашы қызметінің қүны бөлек калькуляциялық бапта 
көрсетіледі, немесе фирманығ қосымша (үстеме- 
жалпышаруашьшық) шығындарына апарылады.

Шығындардың тікелей және косымша деп бөлінуі есептің 
еңбексиымдылығына байланысты, бүл халықаралық сөйлесу 
шығындары сияқгы толығымен қосымша шығындарға қосылады 
немесе түрлі туристік өнімдер арасында бөлінеді, бірақ бүлай бөлу 
қиын жэне тиімді емес, өйтеені эрдайым бөлінбей қалған шығындар 
болып түрады.

Туроператорлар қосымша шығындарга топтарды жинауды 
үйымдастыру шығындарын, негізгі қүралдар мен материалдық емес 
активтердің амортизациясын, жал төлемдерін, банк жэне байлашыс 
қызметтерін төлеу, офисті үстау бойынша шағындарды, 
агенттердің, басқару персоналының элеуметтік аударымдарьш 
қосқандағы еңбек ақы шығындарын жатқызады. Өзінің қосымша 
шығындары, яғни туристік үйымның басқару жэне ұстаумен 
байланысты шығындары есепті мерзімде «Әкімшілік шығындары» 
шотының дебетінде есепке алынады. Орташа есеппен турисгік 
фирмалардың қосымша жалпы-шаруашылық шығындарының 
деңгейі тікелей шығындардың 5-20% қүрайды.
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Жаңа маршруттарды игрумен байланысты, кейінгі мерзімдегі 
жал төлемдерімен мерзімді басылымға жазылуды алдын ала төлеу 
авансы, сақтандыру төлемдері, жарнама беру жэне кадрларды 
дайындау шығындары 1620 «Алдағы кезең шығыстары» шотында 
ссенке алынады. Болашақ кезеңнің шығындарын шығыстарға 
немесе басқа көзге апарып есентен шығару мерзімі заңды жэне 
басқада нормативтік актілерге сәйкес рэсімделеді немесе гуристік 
ұйымның оз есептік саясатымен анықталады.

3.3. Туристік бизнесте туристік енімдердің өзіндік құнын 
қалыптастыратьш шыгындардың есебі

Туристік онімнің өзіндік құньша кіретін шығындар кұрамы 
қаржылық есеп берудің 2 ұлтгық стандартымен жэне оған жататын 
эдістемелік ұсыныстармен ретгеледі. Осы құжаттарға сәйкес 
туристік өнімнің озіндік құны өндіріс нроңесінде пайдалаиатьш 
табиғи ресурстардың, шикізат пен материалдардың, отьш, энергия, 
негізгі құралдар, еңбек ресурстары жэне басқа да шығывдардың 
құндық бағасын білдіреді.

Туристік онімнің өндірісгік өзіндік құнына қосылатын 
шығывдарды тікелей жэне жанама деп бөледі.

Тікелей шығындар -  бұл шығындар туристік өнімнің өзіндік 
құнына тікелей қосьшады және эдеттегідей шығын элемевпгтері 
ретінде есепке алынады (туристік өнімді өндіру жэне өткізумен 
байланысты жұмыскерлердің еңбек ақысы, ссиан есептелген 
элеуметтік салық).

Жанама шығындар -  бұл шығындар туристік өнімнің құнына 
бөліс арқылы қосьшады (халықаралық телефонмен сөйлесу 
шығындары, интернет жұйесіне қосылу қызметін төлеу, жарнама 
жэне сыйлық өнім шығару, жалдау ақысы). Бұл шығындар кешенді 
балтарды құрайды (бірнеше элементтерден тұрады) жэне өндіріс 
проңесінде өздерінің атқаратьш функционалды ролімен 
ажыратылады.

Туристік енімді өндірумен байланысты шығывдарды 
топтастыру олардың экономикалық маңыздылығына сэйкес 
ұйымдастырьшады жэне ҚЕ 2 ¥С  12 белімі «Қорлар», ҚЕХС 2 
«Босалқылар» солардың әдістемелік нұсқауларына қарай:

а) экономикалық элементтер бойьшша:

45



© материалдық шығындар;
еңбекке ақы төлеу шығындары;

© аударымдар;
• негізгі қүралдардың тозуы;
« басқада шығыидар.
б) шығьш баптары бойынша
& материалдар;
& еңбекақы;
© аударымдар;

үстеме шьпындары.
Туристік өнімнің шығындарын есепке алу үшін калькуляциялық 

шоттар пайдаланады: 8110 «Негізгі өндіріс», 8310 «Көмекші 
өндіріс», жинақтап -  таратушы шоттар 8410 «Үстеме шығыстар» 
және 1620 болімше «Алдағы кезең шығыстары». Осы шоттардың 
дебетінде, алдын ала бір элементтік шоттарда жинақталған 
шығъшдар есептеледі де кредитінен есептен щығарылады. 8110, 
8310, 8410 шоттардың қалдықтары болмайды, ал ай біткениен кейін 
бүл шоттардың дебетіне жинақталған шығындар 7010 «Өткізілгеп 
өнімнің (қызмет, жүмыс) озіндік қүны» шоттың дебетіне 
аударылады.

Бухгалтерлік стандартқа сэйкес туристік өнімнің өзіндік қүныиа 
қосылады:

1) туристік субъектіні жүмыс күшімен (нерсоналмен) 
қамтамасыз ету шығындары;

2) аударымдар (әлеуметтік салық);
3) көлік шығындары: тасымалдау қызметі (авиа, теміржол, 

сумен);
4) туристік фирманы басқару, үстау, қызмет көрсету 

шығындары;
5) жаңа туристік онімді дайындау жэне игеру шығындары;
6) турларды іске асыру бойынша қызмет көрсеткен басқа 

үйымдарға, түпғаларға төлемдер;
7) контрагештерге толенген комиссиялық сыйақы;
8) басқада шығындар мен төлемдер,
Еңбек ақы төлеу бойынша есептесулер есебі. Еңбекке ақы телеу 

шығындары мөлшерленбейді және туристік онімнің өзіндік қүныпа 
туристік кэсіпорындағы қолданылатын тэртіпке сэйкес қосылады 
жэне қабылданған есептік саясатқа сәйкестеленеді.
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Туристік субъектілер ҚР еңбек заңдылығына сәйкес өзбетінше 
сңбек ақы мөлшерін, формаларын, жүйелерін белгілейді. Сол 
тңдылықтарда мерзімді жэне кесімді формалары мен жүйелері 
(жәй мерзімді, мерзімді -  сыйақы, тікелей кесіаді, кесімді-сыйақы, 
кесімді-прогрессивтік, жанама-кесімді, аккорд-тық) еңбек ақы 
бскітілген.

Туристік субъектінің жұмыс күшімен қамтамасыз ету 
шығындары бухгалтерлік есепте келесідей жазумен белгіленеді. 
Дсбет 8112 «Өндірістік жұмысшылардың еңбекақысы» шотына 
кредит 3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек» шотына жазылады.

Аударымдар (элеуметтік салық) ҚР сальщ кодексіне сэйкес 
еңбек ақы қорьшан есентеледі. Еңбек ақы қорынан есептелінген 
аударымга (элеуметгік салыққа) келесідей бухгалгерлік жазу 
беріледі:

Дт 8113, 8313, 8413 «Еңбек ақьщан аударымдар» шоты
Кт 3150 «Әлеуметтік салық» шотына
Жинақтазшвы зейнетақы қорына зейнетақы төлемдерін аудару 

ҚР заңдылықтарына сэйкес жүргізіледі жэне бухгалтерлік жазу
келесідей:

Дт 3350 «Еңбек ақы толеу бойынша қысқа мерзімді 
кредиторльщ берешек» шоты

Кт 3220 «Зейнетақы аударымдары бойынша міндетгемелер» 
шотына

Негізгі қүралдарды амортизаңиясымен (қүнсыздануы) 
байланысты шыгындар туристік фирманың қабылданган есептік 
саясатында белгіленген эдісиея анықталады жэне бухгалтерлік 
есепге келесідей жазылады:

Дт 7210 «Әкімшілік шыгыстар», 7110 «Өнімдерді сату жэне 
қызметтер көрсету бойынша шығыстар», 8415 «Негізгі құралдардың 
тозуы жэне материалдық емес активтердің амортизациясы» ніоты

Кт 2421-2429 «Негізгі құралдардың амортизациясы»
Ал жалпы шаруашылық шыгындар туристік өнімнің өзіндік 

құнына қосылмайды, мерзімді шығындар деп танылады. Олар өнім 
өндіру көлеміне байланысты емес жэне тұрақты шығындар деп 
белгіленген, тзфистік өнімнің жеке бір түрімен байланысты емес.

Көлік шығындары: тасымалдау қызметі (авиа, теміржол 
билеттері, мұнда жол құжаттары бойынша турға қосылады
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комиссиялық сыйақыны қосқанда), осыларға берілетін бухғалтерлік 
жазулар:

а) сатып алған жол билеттерінің сомасына (комиссиялық 
сыйақыны қосқанда);

Дт 8418 «Басқада үстеме шығындары»
Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердіғерлерғе қысқа мерзімді 

кредиторлық береніек»
Кт 3390 «Өзғе қысқа мерзімді кредиторлық берешек»
б) жол күжаттарын төлеу:
Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердіғерлерғе қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек»
Кт 1030 «Ағымдағы банкгік шоттардағы теңғемен ақша 

қаражаты», 1010 «Кассадағы теңғемен ақша қаражаты», 1060 
«Бақада ақша қаражаты», 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі»

Туристік фирманы басқару, ұстау жэне қызмет көрсету 
бойынша шығындары:

1) материалдық шығындар
Дт 7210 «Әкімшілік шығыстары»
Кт 1310-1315, 1317 «Материалдар»
2) Басқару персоналына есептелғен еңбекақы 
Дт 7210 «Әкімшілік шығыстары»
Кт 3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек»
3) Басқару персоналының еңбекақысынан аударымдар 
Дт 7210 « Әкімшілік шығыстары»
Кт 3150 «Әлеуметтік салық»
4) Туристік өнімді нарықта жылжыту жэне жарнама 

шығындары
Дт 7110 «Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша 

шығысгар»
Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерғе қысқа мерзімді 

креднторлық берешек»
оТурпстік қызмет көрсеткен үшін басқа субъектілерге 

төлемдер.
Туристерді орналастыру бойынша қонақ үйлер, пансионатгар, 

санаториялар, демалыс үйлер жэне басқада субъектілердің 
көрсеткен қызметтер, оларға туристік фирмалар келесім-шаріта 
көрсетілген тарифтермен төлейді:
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II ! |*-

а) орналастырғаны үшін
Дт 8414 «Басқада тііселей інығындар»
Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді 

крсдиторльщ берешек»
б) орналастыру үшін көрсетілген қызметке ақы төлеу
Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді 

креднгорльщ берешек»
Кт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы теңгемен ақша 

қаражаты»
1010 «Кассадагы теңгемен ақша қаражаты»
.1050 «Жинақ шоттарындагы ақша қаражаты»
1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді берешегі »
Жаңа туристік өнімді дайындау жэне игеру шығындарына 

танысу турының менеджерлерін үйрету, тіл үйрену, келісім жасауға 
барған жетеішіілердің іс-сапар шығындары қосылады.

а) жүмсалған шығыңдардың сомасына 
Дт 1620 «Алдағы кезеңнің шығыстары»
Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек»
б) жолдамалардың сатылуына байланысты болашақ кезеңнің 

шығындары есеп беру мерзімнің шығындары болып танылады
Дт 8414 «Басқада тікелей шығындар»
Кт 1620 «Алдағы кезеңнің шығыстары»
•Контрагенттерге комиссиялық алымдар:
а) туристік өнімді өткізгенде
Дг 8414 «Басқада тікелей шығындар»
Кт 3390 «Өзгеде қысқа мерзімді кредиторлық қарыз»
б) комиссия келісімі бойышпа сыйақы төлеу
Дт 3390 «Өзгеде қысқа мерзімді кредиторлық қарыз»
Кт 1030, 1010, 1050, 1250 
Басқада шығындар мен төлемдер
Визалық қызмет көрсету -  туристерден алынатын консулдық 

төлем, ол өнімнің өзіндік қүнына қосылмайды. Осы кезде берілетін 
бухгалтерлік жазу:

а) туристен алынатын консулдық алым
Дт 1010 «Кассадағы теңгемен ақша қаражаты»
Кт 3390 «Өзгеде қысқа мерзімді кредиторлық қарыз»
б) курьерге консулдық алымды төлеуге берілген аванс
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Дт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді берешегі»
Кт 1010 «Кассадағы теңгемен ақша қаражаты»
в) аванстық есеп негізінде
Дт 3390 «Өзгеде қысқа мерзімді кредиторлық қарыз»
Кт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді берешегі»
«Ерікті сақтандыру қызметін туристерге сақіандыру 

компаниялары көрсетеді, олардың агенттері тзфистік аіентгер 
болады. Агенттік келісім -  заңды жэне жеке түлғамен жасалғаи, 
келісім түрі, онда міндеттемелер көрсетіледі. Агенттік келісімге қол 
қойған кезде агеитке сақгандыру полистік бланкілері беріледі. 
Туристік фирмада бүл бланктер баланстан тыс 006 «Қатаң есеп беру 
бланктері» шотына кіріске алынады. Қатаң есеп беру бланктерінің 
қозғалысының есебі арнайы журналда жүргізіледі. Агештің қарызы 
жэнс комиссиялық төлемдерді сақгандыру компаниясымен 
есептеледі, ол бордеро-қүжаттарды алу кезінде келісімге сэйкес 
анықталады. Өзара есептесу сақтандыру компаниясымен шотгар 
негізінде орындалады жэне келісімде көрсетілген мерзімде, келесіде 
бухгалтерлік жазу беріледі:

•Туристен алынатын сақтандыру сыйақы сомасына 
Дт 1010 «Кассадағы теңгемеи ақыіа қаражаты»
Кт 3390 «Өзгеде қысқа мерзімді кредиторлық қарыз» 
•Туристтеи алынатын комиссиялық алымға 
Дт 1010 «Кассадағы теңгемен ақша қаражаты»
Кт 6010 «Өнімдерді сатудан жэне қызмет көрсетудеи алынатын 

кіріс»
•Сақтандыру компаниясының төлейтін қарызьша 
Дт 3390 «Өзгеде қысқа мерзімді кредиторлық қарыз»
Кт 1010 «Кассадағы теңгемен ақша қаражаты»

Ситуациялық есептер:
1. «Апау» турфирмасы өз тәжірибесінде бірінші рет кәсіпкер 

ретінде тіркелген жеке түлваныц тмаратын кецсе үшін жалга 
алды. Кеңсеге алган гимаратты жалдаумен байланысты 
шыгындарды «Риск» турфирмасы туристік өнімніц өзіндгк ісүнына 
жапщызуга ңүцы бар ма?

2. «Көкжиек» турфирмасы Интернет галам торының 
пайдаланушысы.
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3. Серверден алган ақпараттыц қызметті есеп беру кезецнің 
туристік өнімнің өзіндік қүнына қосуга қүқылы ма?

4. «Риск» турфирмасының бас ұйымы туынды фгірмасына
комек ретінде белгілі бір жүмыстар орындады. Осьі
жүмыстардың қүнын бас үйымның туристік өнімініц өзіндік 
қүнына қосуза болады ма?

5. «Перизат» туристік фирманың жаргылық капиталына 
мүлік ретіндегі қосқан үлесін соныц ішінде автоколіктің қүнын 
қандай бухгалтерлік жазумен көрсетеді?

6. Жауапты түлга И.И.Ивановтыц 4200тг материал 
жетіспеушілігін сот шешімі бойынша өндірілмейтін болды. Осы 
жагдай «Визит» туристік фирманыц бухгалтерлік есеп 
шоттарында қалаіі көрсетеді?

7. «Фикус» турфирмасы телефоны бар гішаратқа кошіп 
кірді, оны бүрын басқа фирма жалдаган етін. «Фикус» 
турфирмасы телефонды оз атына қайта тіркелгенге ЗбООтг. 
толеді. Осы шыгынды туристік өнімнің өзіндік қүнына қосуга 
болады ма?

Бақылау сүрақтары:
1. Турөнімнің өзіндік қүны дегеніміз не?
2. Калъкуляция бабы мен шыгын элементтерінің 

айырмашылыгы неде?
3. Туристік фирманыц коммерциялық шыгындары деп не 

түсініледі?
4. Қандай мерзім ішінде туристік фирманың алдагы кезеңі 

гиыгындары жабылады?
5. Турфирмаларда 8110 «Негізгі өндіріс» есеп шотында 

салъдо мүмкін бе?
6. Отандық тэжірибеде өндіріс шыгындарыныц есебі және 

өнімнің өзіндік қүнының калъкуляцглясы бухгалтерлік есептіц 
жалпы бірегей жүйесініц қүрамдық болігі деуге болады ма?

7. Туристік өнімнің шыгындарын есепке алу цандай 
қагидаларга негізделеді?

8. Турфирмада, қонақ үйде калъкуляция объектісі не болып 
табылады?

9. Туристік онімніц озіндік қүнын есептен иіыгарганда қандай 
бухгалтерлік жазулар беріледі?
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10. Турфирмада ацау бойыпша шыгын есебі жүргізеді ме?
11. 7210 «Әкімшілік шыгыстары» шоты цалай жабылады?
12. Туристік өнімдердіц өзіндік қүнына цосылатын шыгын 

цүрамы цандай стандартта царастырылган?
13. Тікелей шыгындарга цандай шыгындар жатады?
14. Жанама шыгындарга цандай шыгын түрлері жатады?
15. Инклюзив-тур дегеніміз не?
16. Пэкидж- тур дегеніміз не?
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4. ТУРИСТТІК БИЗНЕСТЕГIДЕЛДАЛДЫҚ ЖӘНЕ 
 ТУРАГЕНТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ЕСЕБІ

4.1. Туристтік бизнесте туристтік өнімнің жүзеге асуы үшін 
делдал қызметін көрсету түрлері

Турисггік саланың кэсіпорындары тауардың айрықша түрін 
шығарады -  туристік өнім, ол саяхатқа шығу кезінде туристтің 
қажеттілікттілігін толық қанагаттандыру үшін қажетгі түтыну 
қүнының заттай (түтыну заттары) жэне затсыз (қызмет көрсету) 
жиынтығын білдіреді, туристке демалу барысында үсынылатын 
өнім.. Туристік өнімнің затсыз бөлігіне туристтің түгынатын 
орналасу, түру, жол жүру, экскурсшшық және өзге қызметі кіреді. 
Турисгік өнімнің заттай бөлігіне сувенир, картографиялық өнім, 
гуристтік жабдықтар және т.б. кіреді.

Туристік өнім өндіру үрдісіңце айналатын тауардың есебі 
ссеишілерге қиындық гуғызбайды, ал туристік қызметтердің есебі 
бүл басқа мэселе.

Турисггік кэсіпорын - заңды түлға жэне коммерңиялық үйым 
болып саналады, оның мақсаты табыс алу жэне мемлекеттік 
кэсіпорын, шаруашылық серіктестік жэне акңионерлік қоғам 
регінде күрылады. Туристік кәсіпорындар көбінде Жаукершілігі 
Шектеулі Серіктестік больш қүрьшады, сондықтан туристтік 
үйымдар жвніндегі мэселелер ЖШС ретінде қүрылғандар бойынша 
қарастырылады.

Жаупкершілігі Шектеулі Серікгестігі болып бір немесе бірнеше 
гүлгалармен үйымдасқан бірлестігі саналады. Оның жаргылық 
капиталы жаргы құжаттарында белгіліленген бөліктеріне бөлінген, 
серіктестіктің қатысушылары оның міндеттемелеріне жауапты емес 
және серіктестіктің қызметімен байланысты знян шегу қауіпі тек 
оздерінің қосқан үлесі шеңбёрінде болады. Іс-тэжірибиенің көрсетуі 
бойынша туристік компанияның кең тараған қызметінің бірі -  авиа 
билеттерді сату қызметі саналады.

ҚР эуе жолдарында жблаушыны тасымалдау, багаждың жэне 
жүктердің тасымаддауы ережесінде, № 182 25.04.2003ж. көлік жэне 
коммуникация министрлігі, азаматтық авиацИясы комитеті 
төраіасының бұйрығымен бекітілген, келесі үйғарымдар:
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Тасымалдаушы - заңды немесе жеке түлга, оньщ жеке меншік 
немесе басқа заңды негізде көлік құралы бар жэне жолаушы, багаж, 
жүк% пошта тасымалдау үшін төлем немесе жалданбалы қызмеіін 
үсынады, соған лайықты рұқсат немесе белгіленген тэртіпте 
лнцензиясы бар тұлға.

Агент - тасымалдаушының атынан тасымалдауды ұсынатын 
заңды немесе жеке түлға, ол осы тасымалдаушының эуе кемесінің 
келуі, жіберілуі жэне рәсімделуі жақтан, жолаушылардың, 
экнпаждың, жүктің, тамақты дайындап тасымалдауын орындайтын, 
күжаттарын жасайтын, барлық жүмыстарды атқаратын түпға.

Тасымалдаушы билеттерді өзінің кассасы арқьілы сатады 
немеее билеттерді сату агенттері арқылы жүзеге асырады.

Турфирма немесе басқада заңды немесе жеке түлгалар 
тасымалдаушының билеттерді сату агенттері бола алады, ол үшін 
билетгерді сату бойынша қызмет көрсетуге агенттік келісімшарт 
жасайды. «Заңды сөздікте» келесідей анықтамалар берілген:

Агенттік келісім-шарт — бүл сенім білдіруші мен агент 
арасындағы келісім, ол сенім білдіруші есебінен жэне атынан 
белгілі сый ақыға агенттің орындайтын тапсырмасының көлемі мен 
тәрізін анықгайды;

Агенттік сыйақы -  бүл агенттің қызметін төлеу, оның мөлшері 
агенттік келісім-шарттағы іс-жүзіндегі тарифтермен жағдайлар 
бойынша анықгалады.

Агенттік келісімшарт жазбаша түрде болады және келесідей 
талаптардан түрады:

агент қүқықгары;
билетгерді сату орнын техникалық жэне басқада талаптар 

бойынша
жабдықтау;
агент қызметкеріне деген кэсіптік талабы;
екі жақтың қүқықтары мен міндеттері;
агент сыйақысының көлемі мен талабы;
билетгерді сату туралы есепті үсынудың ережесі, нысаны,

мерзімі;
жарамдылық мерзімі.

Сату көлемін үлғайту мақсатымен агент субагенттерді 
қатыстырады, олар агенттен сыйақы алып билеттерді өткізу үшін 
клиенттер іздейді. Бүп жағдайда міндетті түрде агент пен субагент
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арасында келісім-шарт жасалады, онда агентгің субагентке төлейтін 
сыйақы молшері анықталады. Сонымен билетгерді өткізу процесі 
келесі тізбекті құрайды:

Тасымалдаушы - Агент - Субагент -  Клиент 
Билеттерді өткізумен айналысатын туристік компаниялары 

өзінің негізгі туроператорлық немесе турагенттік қызметінен 
басқа агент немесе субагент ретінде болады екен.

Тасымалдау қызметтері тасымалдаушының айналымы болып 
і абылады. Осы арада жалықаралық тасымалдауды орындау 
қызметтері, егер тасымалдауды рэсімдеу бірегей хаяықаралық 
құжаттармен жүргізілсе, онда Салық кодексінің 224 бабы бойынша 
қосылатын қүнга салықты нолдік ставкамен есептейді, ал 
тасымалдау қызметтері Қазақстан Республикасьшың жерінде 
агқарылса, онда ҚҚС жалпы тэртіпте 12% ставкасымен алынады.

Билет откізуші агент үшін салық салынатын айналым ретінде 
оның билет сату бойынша қызмет кореету қүны алынады, яғни 
оның агенттік сыйақысы. 08.02.2002 ж. №ДМ-2-1-15/1125 
түсіндірме хатқа сәйкес халықаралық рейстерге билет сатумен 
айналысатъш агенттіктердің корсететін қызметі халықаралық 
тасымалдауларға жатпайды. Сондықтан, билет откізу бойынша 
қызмет корсетудеп алған сыйақы халықаралық тасымалдау болсада 
болмасада бекітілген тәртінте, яғни 12% ставкасымен алынады. 
Сэйкесінше субагепт үшін де билеттерді сату бойынша қызметтің 
қүны сашық салынатын айналым болып табылады, яғни 
коммисиялық сыйақы сомасы жэне бүл айналым салық салынатын 
болады.

Қазіргі кезде агент жэне субагенттер арқылы билеттерді сату 
кезінде шот-фактураиың толтыруын регтейтін (айталық, 
экспедиторлер үшін) нормативтік акті жоқ. Сәйкесінше агенттер 
мен субагенттер шот-фактураны толгыруды белгілі тэртіппен 
Салық Кодексінің 242 бапына сэйкес жасайды.

Салық Кодексінің 242 бабының 2-ші тармағына сэйкес, қүнға 
косьшғап салықты толеуші, қүн үстіне қосылған салық салынатын 
тауарларды (қызмет көрсетуді) сататын адамға қосылған қүнга 
салық салынатын шот-фактурасын беруге тиісті, тек кейбір 
төтенше жағдайда Салық Кодексінің 242 бабының 8 тармағына 
сэйкес, жолаушыны тасымалдау жолдық билеттермен рэсімделген 
болса онда шот-фактураны қажет етпейді.
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Билетгі сату қызметін агент (субагент) атқарады. Осы қызметті 
алушысы ретінде тасымалдаушы (агент) болады. Ақырында, бішетті 
сату қызметіне байланысты шот-фактураны агент (субагент) 
тасымалдаушыга (агентке) жазып береді.

Билетгі сатып алушы билетте жазылган ҚҚС сомасын Салық 
Кодексінің 235 бабы 2 тармағының 4 тармақшасына сәйкес, есепкс 
алуга апарады: «Сальщ төлеуші тасымалдаушының тіркеу пөмірі 
көрсетілген эуе немесе теміржол билетінде жеке жолда жазыліан 
ҚҚС сомасы есепке алуға апарылатын салық сомасы болып 
есентеледі». Есептік салық - мерзімінде 307.00 формадағы шот- 
фактура реестрін құрастырған кезде , клиент жол билетгері 
бойынша есепке алынуға апарьшатын ҚҚС сомасын көрсечпеуге 
тніс. Осындай жағдайда № ЫК-УМ-07-2-181447 24.02.2003ж. ҚР 
Қаржы Министрлігі Салық комитетінің түсіндірме хатына сәйкес, 
ҚҚС сомасының қорьггынды жиьшы 307.00 формадағы реестрде 
көрсетілген шот-фактуралар 300.00.011 тармағында 300.00 ҚҚС 
декларациясында көрсетілген ҚҚС сомасымен бірдей болмауы 
мүмкін.

Іс тәжірибеде агентгер мен субагенттер билеітерді сату 
қызметімен айналысқан кезде шот-фактура жазып береді. 
Автордың пікірінше, бұп дұрыс емес, өйткені Салық кодексінің 
ережелеріне қарама-қайшы болып табылады. Клиент 307.00 
формасьшадағы шот-фактураның берілген мэліметтерін, СТН 
нөмірін осындай жағдай Салық орғандарының ақпарат базасьшда 
агенттің немесе субагенттің айналым санының бұрмалаяуына 
әкеліп соғады.

Жоғарыда айтьшғанға сэйкес, тасымалдаудың барлық қүны 
тасымалдаушының салық салынатын айналымы болып табьшады. 
Оны тасымалдаушы өзінің ҚҚС декларациясында көрсетеді. Ал 
агенттің (субагенттің) өзінің ҚҚС декларациясында көрсететін 
айланалымы, тасымалдаушыға шот-фактура жазылған агенттік 
делдалдық сыйақысы болып саналады. Тасымалдаушы агенттен 
алған делдалдық сыйақьшың шот-фактурасын өзінің реестріне 307 
формасына алуға қүқықгы.

Салық төлеушілердің автоматталған есеп ікүйесі жағдайында, 
салық салу объектілерін бақылау мақсатында Салық Комитеті 
деңгейінде, салық есептіліктің формаларын дұрыс толтырмау 
Салық органдарын жэне салық төлеушілерді үлкен қиындықтарға
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әкеледі Сатушыдан сатып алушыға берген билет шот-фактураны 
толтырмай жіберіледі. Шот-фактура тек агенттерден агентгік 
сыйақы сомасына тасымалдаушыларга гана жазылады және 
субагенттен агентке коммисиялық сияқыга сомасына жазылады. 
Жазылған шот-фактуралар негізінде, билет сату жөнінде қызмет 
көрсетуші (агент немесе субагент) ҚҚС есептейді, ал қызмет 
көрсетуді тұгынушысы (тасымалдаушы немесе агент) ҚҚС-ны 
есепке алуға апарады. Клиент Салық кодексінің 235 бабында 2 
тармағында 4 тарауға сәйкес билетте көрсетілген ҚҚС-ны есепке 
алуға апарады. Тасымапдаушы агентгің билеттерді өткізу жөнінде 
есебі мэліметгері негізінде тасымалдау қызметі бойышпа ҚҚС 
есептеп шығарады. Агент жэне субагентгердің тешр жол 
билеттерін сатудың есепке алу тэртібі осы тарауда айтылған эуе 
билеттердің сату есебімен ұдсас.

4.2. Туристтік бизнесте делдалдық қызметінің есебі

Туристік өнімді қалыптастыру және туристік өнімді өткізуге 
қатысатындар :

-Туристтік операторлар -  туристік өнімді (кейде халықаралық 
гэжірибеде туристтік ұйымдастырушылар деп гіталатьш) 
дайындаумен, ұсынумеп жэне өткізумен айналысатын, заңды жэне 
жеке тұлғалар;

-Туристтік қызметті атқарушылар (контрагенттер) -  гуристтік 
павіет қүрамына енетін тікелей орналастырумен, тамақгаңцырумен, 
көлікпен қамтамасыз етумен, саяхат жасаумен жэне басқалай 
қызметтерді көрсететін занды жэне жеке тұлғалар, - бұпар қонақ 
үйлер, мейрамханапар, көліктік қызмет көрсетуші компаниялар 
(тасымалдау-компаниялары), мэдени мекемелер (парктер, 
мұрағатгар, театрлар), спорітық мекемелер (клубтар, стадиондар), 
емдеу-сауықтыру орындары мен экскурсия ұйымдасгырагын 
мекемелері жэне т.б., олар туроператорлардың турға кіретін 
усынылған қызметгері, ішкі жэне шетелдік контрагенттгр болып 
табылады;

-Туристік агенттер -  туристгік өнімді ұсынумсн жэне эткізумен 
айиалушы, делдалдьщ қызмет атқарушы, заңды жэне жеке гұлғалар;

-Туристтік өнімді пайдаланушылар — пайдаланушы, алушы, 
немесе өзінің жеке қажетіне туристтік қьізметті алуға ниеті бар, кез- 
келген жеке тұлғалар.
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Туристтік өнімді көтерме және бөлшекті өткізу деп бөледі.
Көтерме өткізу шартты-тапсырыс, комиссиялық шарт немесе 

агенттхк келісім қалыбы бар делдалдық шарт бойынша жүргізіледі. 
Туроператор шарттық келісім іүріне байланысты, сенімді өкіл, 
комитент және принципиал рөлінде болады.

Туристік өнімнің бөлшекті сатылымы соңғы пайдаланушы- 
туристке сату-сатып алу шартты бойынша, басқаша айтқанда, 
ақылы туристтік қызмет көрсету бойынша жүргізіледі.

Контрагенттермен -  көліктік кэсіпорындармен, соның ішінде 
эуе арқылы тасымалдаушылармен, келісім, фрахт шарітарымеп 
(чартер, субчартер) рэсімделуі мүмкін.

Бірқатар туроператорлар жекелей тур жасағанда, шет елдерге 
сапарлар үйымдастырғанда, тапсырыс-шарт қолданады, оны кейде 
броньдау деп атайды.

Тансырыс-шарт -  азаматтық -  күқықтық шарг, онда бір тарап 
(сенімді өкіл) өз атынан жэне басқаның есебінен (сенім білдіруші) 
айқынды заңды іс-әрекеттер жасауға міндеттеме қабылдаііды.

Тапсырыс шарты сенімді өкіл сенім білдірушінің атынан немесе 
ондай көрсетілімсіз іс-эрекет жасауға қүқылы. Сенім білдіруші 
сенімді өкілге сыйақы төлеуге міндетгі.

Комиссия шарты -  бүл бір таран (комиссионер) екінші 
тараптың тапсырысымен (комитент) сыйақыға өз атынан бір немесе 
бірнеше келісім жасайтын, бірақ соңғының есебінен болатын шарт. 
Комитент, комиссионердің оның есебінен соның мүддесі үшін 
жасалған келісімге мүше бола алмайды. Дэл осындай жағдайда 
комиссия шарты тапсырыс шартынан ерекшеленеді.

Комиссия шарты белгілі бір мерзімге жасалуы немесе оның 
көрсетілімінсіз, оның қандай жерде орындалуының көрсетілуі 
немесе көрсетілмеуі мүмкін. Комитент комиссионерге сыйақы 
т©леуі'е міндетті, егер комиссионер өзіне үшінші бір жаққа келісімді 
орындауга сенім білдірсе, сонымен бірге коммиссия шартында 
белгіленген тэртіп пен мөлшер бойынша қосымша сыйақы төлейді.

Ахештік шарт — бүп, бір тарап (агеіхт) екінші тараптың 
(принципиал) тапсырысы бойьшша сыйақыга өз атынан заңды жэне 
басқа іс-эрекеттер, бірақ екі тараптың есебінен, жасауға міндеттеме 
қабылдайды.

Бгер агент өз атынан келісім жасаса, онда ол өзі келісімде тарап 
ретінде табьшады. Бірақ алдағы кезде агент келісім жасаудағы
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құқық пеи міндеггемелерді принципиашға беруге міндетті. Егер 
агент принципиал атынан келісім жүргізуші болса, онда 
иринципиал келісімде тарап болды.

Агенттік шарт белгілі бір мерзімге немесе оның іс-әрекетінің 
корсетуінсіз жасальгауы мүмкін. Принципиал агентке агенттік 
шартга белгіленген тэртіп пен мөлшермен сыйақы толеуге 
міндетті, ал агент, өз кезегінде, принципиал алдында есеп береді.

Агенттік шарттың мазмұнында тараптар агенттің келісім 
гуралы белгіленген мерзімде жэне сэйкес тэртіппен есеп беруі 
гуралы көрсетуге міндетті.

Егер агенттік шартта басқалай шарт көрсетілмеген болса, агент 
шартты орьгадау мақсатында ұшінші бір жақпен субагенттік шарт 
жасауга құқылы, бірақ ол принципиап алдында субагенпің іс- 
эрекетіне жауапты болып қала береді. Агенттік шартга агенттің 
міндеттемесі қарастырылуы мүкін, мұндай шарттың нақгы 
жагдайларын корсету немесе көрсетпеуімен субагенттік шарт 
жасалынады.

Агентгік сыйақы мыналардан құрылуы мүмкін:
• Агентгік комиссиясынан;
• Агенттің өзіне алеан қаржылық жауапкершілігіне (қатаң 

блок) байланысты жеңілдіктер;
• Айқынды сандық көлемге жетудегі жеңілдіктер;
• Жүмыстың тұрақтылыгы мен қаржы айналымыньщ 

бонустарынан.
Туристтік фирмадагы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері 

туризмнің ұйымдастыру формалары -  халықаралық жэне ішкі жэне 
туристтік қызметтердің құрылымынан шығады. Хальвқаралық 
туризм келесі түрлерге бөлінеді:

- кіру туризмі - ҚР шектерінде оның аумағында үнемі 
гұрмайтын түлғапардың саяхаты;

- шығу туризмі - басқа елге ҚР-ның азаматтары жэне ҚР 
тұрақты мекендейгін түлғаларының саяхаты.

Ішкі туризм -  ҚР-ның азаматтарының жэне оның аумағында 
тұрақты мекендейтін тұлғалардың ҚР-ы шектеріндегі саяхаты.

ҚР-ның аумағына кіретін туристік ұйымымен сабақгас 
туристтік қызметтердің корсетілуі туристтік қызметтердің экспорты 
болып табылады.



Басқа елге шығуға қатысты туристтік қызметтердің көрсетілуі 
туристтік қызмеітердің импорты болып табылады.

Туристгік қызмеітердің қүрылымыида негізгі қызметтер 
ерекшеленеді, оларға төмендегі қызметтер енеді:

тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қызмет;
орналастыру;
туристтерді тамақтандыру;
жэне экскурсияларды ұйымдастыру бойынша қызметтер, 

гидтердің, гид-аудармашылардың қызметі, саяхат шарттарында 
ескертілген іуристтің елге келген орнынан (уақытша орналасу 
орны) орналасу орнына жэне кейін тасымалдау қызметі (трансферт ) 
жэне т.б.

Бухгалтерлік есептің маңызды элементі болып туристтік 
фирманың қызметгерді жабдықтаушылар жэне клиенттермен 
арақатынастарының кұжаттамалық рәсімделуі табылады. 
ІСлиенттермен араі<;атынас кезіндегі мұндай құжаттар қолданады:

1. тапсырысқа арналған құжаттар (тапсырыс, брондау парағы, 
брондауды растау).

2. клиентке арналған құжаттар (келісімшарт, жолдама, ваучер, 
жаднама, сақтандыру полисі, көлік билеті).

3. турисгтің жеке тұлғасын растайтын құжаттар (төлкұжат, 
балаларға сенім хаты, жэне т.б.) болып табылады.

Брондау, немесе басқаша турға тапсырыс деп аталатын парақты 
толтыру кезінде клиент өзінің ниетін растау ретінде тур құнының 
бір бөлігін төлейді. Соған сэйкес мәлімдеме бұл сомалар құжатта 
аванс немесе кенілнұлмен болуына байланысты, тапсырыс эртүрлі 
заңдық мэртебені иемдене алады. Егер алдын ала төлеу аванс 
ретінде танылса, онда, ресімделген мэлімдеме (немесе брондау 
парағы) алдьга ала келісім шарт ретінде танылады, ол бойынша 
алдағы уақыгга тараптар алдьш ала ескерілген шартіар бойынша 
негізгі келісім шарпарын жасауға міпдетті болады. Сондықтан 
негізгі келісім шартының ресімдеуі мәлімдеменің ресімдеулерінен 
кейін жұзеге асырылуы керек, ал алдын ала жасалган шарт заң 
күшінен айырылуға немесе тараптардың арасындағы келісім 
бойынша жолдаманы берудің ажырамас бөлігі болып табылатын 
негізгі шартқа енгізіледі. Брондау парағын-тапсырысын рзсімдеу 
нұсқалары, ең алдымен, клиентке қажет қызметті бірден көрсету 
мұмкіндігі толық ақпаратқа ие емес жэне туроператорлардың
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турларын жүзеге асыратын іуристік агенттіктер үшін, сондай-ақ 
жеке турлар эзірлеу кезінде орынды. Егер қызметті тікелей 
іуронератор корсететін болса, онда тапсырыс түріндегі алдын ала 
келісім шартының қүрастырылуы орынсыз. Бір негізгі келісім 
шартын ресімдеу анагүрлым оңай.

Турнсттік қызмет көрсетуге арналган келісімшарт жазбаша 
гурде жасалады жэне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес болуы тиіс.

Келісімшарттьщ маңызды талаптарына мыналар жатады:
1. Туроператор немесе турагент туралы туристтік қызметтің 

жүзеге асырылуына лиңензиясы, оның атауы, орналасқан жері мен 
банктік реквизиттері туралы мәліметтерді қоса ақпарат.

2. Туристік өнімді жүзеге асыру үшін қажетті көлемдегі турист 
гуралы мәліметтер.

3. Туристгік өнімнің түгынушы қасиетгері туралы сенімді 
мэлімет, барлық бару пунктілерін нүсқаумен баратын елдегі 
багдарлама жэне саяхаттьщ маршруты туралы мәліметгі қоса, 
туристтердің қауіпсіздік шарттары туралы, туристтік қызметтерге 
сертнфикатгың бар болуы туралы ақпараттар.

4. Саяхаттың басталуы мен аяқталу мерзімі жэне уақыты.
5. Туристерді қарсы алу, алып жүру жэне шыгарып салу 

тәртібі.
6. Туристтік өнімнің багасы және оны төлеудің реті.
7. Тараптардың қүқықтары, міндеттері жэне

жауапкершіліктері.
8. Келісімшартты бүзу мен өзгеріу шарттары.
9. Қабылдаушы бекетіне туристтің жүгін жеткізу шарттары 

жэне мәліметгері мен келісім шартының осы тармагып лгйықсыз 
орындаудың заңга сүйенген зардаптары.

10.Тараптардьщ келісімі бойынша аньщталатын 
келісімшарттың өзге шарттары.

Туроператормен немесе турагентпен келісімшарттың 
орындалмауы немесе тністі түрде орындалмауы жағдайында турист 
келісімшартты Қазақстан Республикасының заңнамаасында 
қарастырылған шарттар мен тэртіп бойынша буза алады. Соиымен 
қатар, туристтік фнрма шыққан шығындар мен түрақсыздықты 
төлеу бойьшша шығындардың орнын толтырмаудан шыгындарга
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ұшырайды. Мұндай шығындардың заңдылығы нақтылы 
шарттардың келісім шартында бар болумен анықталуы керек.

Турист келісімшартты орындаудан саяхатгың басталуына дейін 
бас тарта алады, егер көрсетілген қызмеперге олардаи шыққан 
нақты шығындарды туроператорға немесе турагентке төяеген кезде 
ғана шарттың орындалуынан бас тарта алады. Осыған сүйене 
отыра, туристік фирмада бухгалтерлік есепте қызметтерді жүзеге 
асыру бойынша кірістерді ерекше көрсетуге қажетті шығындардың 
орыиын толтыру жағдайлары кездесіп отырады. Турды сату 
кезіндегі клиент пен фирманың арасындагы келісімшарттың 
ажырамас бөлігі іуристтік жолдама болып табылады.

Туристтік жолдама -  бұл турисгік өнімтң берілуін айғақтайтын 
құжат. Туристтік жолдама туроператор мен турагеиттің туристік 
өнімді сагудың жазбаша келісім қабылдау жэне келісімшартъшың 
ажырамас бөлігі, сонымен бірге туронератор немесе турагентгің 
есепке алу құжатты болып табылады. Туристтік фирма үшін 
туристтік жолдама өзіндік құны туристтік жолдамаға қосылған 
қызметтердің шығындардан қалыптасқан дайын өнім болып 
табылады.

Дайын өнімнің өзіндік құнын құрайтын типті шығындар - 
туристтік жолдама - туристтік фирмалар үшін жол жұру қүнын 
төлеуі, өмір сүріп жатқап мекен, тамақтану, экскурсияларды өткізуі 
тағы сол сияқтылар бойынша шығындар болып габылады.

Сонымен бірге шығу туризмі бойынша бұл шығындар шетелдік 
туристтік фирмалармен немесе мұндай қызмет көрсететін 
серіктестіктермен тікелей берілетін қызметтердің төленуімен 
байланысты.

ПІетелдік турфирмамен туристердің есеп айырысуы негізгі 
сұрақ болып табылады. Оларды талқылағанда келесі мәселелерді 
талқылау керек: төлем тэсілін, төлем мерзімін жэне төлем негізін. 
Егер мерзімінде төлемесе, кэсінорын шаралар қолдапу туралы 
мәселе қоя алады.

Шетелдік турфирмамен есеп айырысу үшін банктік аударымдар 
жиі қолданылады. Туроператор аударымдарды аудару үшін 
шетелдік банктермен корреспонденттік байланыстары бар баиктен 
валюталық шот ашу керек.

62



4.3. Турагенттік қьометтің есебі

Жолдамапарды рәсімдеуде туристік фирма мен турист арасында 
жачбаша түрде шарт жасалынады.

Келісім шартында, ережеге сэйкес, туристтің твленген 
ақшалары, бірақ онда шьш мэнінде элі қызмет көрсетілмегені 
жөніндегі шыгындар тэртібі қарастырылады, нэтижесінде ол саяхат 
жасау кезінде басқалай қызмет тұрлерін алуда қосымша 
шыгындарды өтейді. Қарастырылатын жагдай дэл осындай себепті 
түсіндіреді. Келісім-шартта туристпен оның көрсетілген
қызметтеріне төлем құжаттарын ұсыну негізінде қосымша төлем 
шыгындарының өтелуі қарастырылуы қажет. Мұндай жагдайда 
іуристгік компания туристің қосымша шыгындарын өтеуі міндетті. 
Бұл кезде келісім болган жагдайда туристік фирма жэне қызмет 
корсетуші арасында (бұп жагдайда -  көлік ұйымьшен) 
корсетілмеген қызметке ұсынылган жэне өтеуге тиіс шагынды 
і уристік фирма клиенттен алынган шагым сомасын жабдықгаушыга 
(қызмет көрсетушіге) қоя алады. Туристтік фирманың бухгалтерлік 
жазулары келесідей болады:

1. клиентпен ұсыньшган шагым

Дт 1280 Кт 3390 клиент 50000 теңге
(жабдықтаушы)

2. клиент шыгындары өтелді

Дт 3390 Кт 1010,1030 клиент 50000 теңге -
(шығындар)

3. жабдықгаушыдан түскен төлем

ДтЮЮ,1030,1050 Кт 1280 50000 теңге-

Туристік фирма жабдықтаушыга (қызмет көрсеіушіге) шагым 
қоя алмайтын, жагдайлар болады. Мысалы, бұл шартта 
көрсетілмесе немесе туристік фирма клиентке уақыт, жүретін орны 
және т.б. туралы мәліметтерді дұрыс бермесе. Мұндай жагдайда 
клиентке шагымды туристік фирма шыгындар кұрамына 
жатқызады:
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шағым сомасына

Дт7210 Кт 3390 50000 теңге-

Шаруашылық субъектілері арасындагы шартта шаруашылық 
келісімдерінің бұзылу шартына айыппұл санкциялары 
қарастырылады. Егер айыпггұл санкциялары — міндеттемелердің 
уақтылы орындалуы туроператор және турагент арасындағы шартта 
керсетілген болса, онда турагешпен шарт жағдайының бұзылуы 
шартқа оның айыппұл төлеу міндеті пайда болады, ол турагенттің 
шығындар кұрамыпда көрсетіледі.

Бір мезгілде туроператордың турагентке айыппұл төлеу туралы 
талап құқығы пайда болады, ол туроператордың кірісі болып 
танылады. Бұл кезде бухгалтерлік жазулар келесідей болады:

Туроператорда:
Дт 1280 Кт 6280 -  ұсынылған шағым сомасына (шартқа сәйкес 

есептелінген айыппұл)
Турагентте:
Дт 7210 Кт 3390 -  алынғап шағым сомасына

Туроператордың шығындар есебініц өндірістік сызбасы кслесі 
кейіпте көрінеді:

Операциялардың мазмұны Шоттар
ісорресионденциясы
Дебет Кредит

1 2 3
Сыртқы уйымдардыц алған қызметтерінің 
қуны-туристгік қызмет өндірушілер

8111 3310

Алынған қьиметтер бойынша ҚҚС көрсетілуі 1420 3310
Өндіріс жұмысшьшарыньщ еңбек ақысы (жол 
көрсетушілердіц, аудармашылардың,

8112 3350

Өндіріс жумысшыларының еңбек ақы қорына 
элеуметгік салық

8113 3150

Басқадай өндірістік шығындар 8414 3310,1030,
1010,1250
1620,1310
1312,1315
2421-2429

Басқалай ендірістік шығыңдар құрамында 
көрсетілетін альшған қызметгер бойьшша ҚҚС

1420 3310
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Кестенің жалғасы

1 2 3
Есеп беру айьшда ондіріспк шығындардың 
қоргындылау

8110 8111,8112,
8113,8114

Өткізілмеген дайын өнім қалдығын ай соңында 
кошіру

1330 8110

Откізілген тзфистік өнімнің өзіндік құны 
есептен шығарыдцы

7010 8110

Туристік внімді өткізу бойынша іпығьшдардьщ 
корсетілуі

7110 3310,3350

Әкімшілік -  басқару шығындарыньщ 
көрсетілуі

7210 3310,3350

Қаржылық нэтиженің қальштасуы 5610 7010,7110,
7210

8-шы бөлімнің шоттарындағы аншштикалық есеп (1С: 
Бухғалтерия бухғалтерлік бағдарламасы пайдаланудағы 
субъектілердің жэне субконто ұйымы), сонымен бірғе 7010, 
7110,7210, 6010, 1330 жэне т.б. шоттарьшдағы бағыт кесімінде 
ұйымдастыру тиімді (Испания, Қытай, Чехия жэне т.б.) мұндай 
жағдайда нақты туристік өнімнің өзіндік құныиың калькуляңиясы 
жеңілдетіледі, демек озіндік қрщы төмендетудің резервтерін іздеу, 
эртүрлі бағыттағы жолдамалардың табыстылығын талдау, басқару 
есебінің басқалай мэселелерін шешу.

Тур оператордың шығындар есебін ұйымдастыруда сонымен 
бірге 1620 «Алдағы кезеңнің шығыстары» шотын пайдалануға 
болады. Бундайда басқа ұііымдардың сатып алған мезеттеғі 
қызметтері 1620 шоттың дебетінде корсетіледі. Содан кейін 
ағымдағы айда өткізілген турпакеттерді қалыптастыру үшін, оларды 
пайдалану мөлшеріне қарай, олар «Негізгі өндіріс» шотының 
дебетіне көшіріледі. Мүндайда ай соңында 1620 шоттың дебеті 
бойынша басқа үйымдардың алған қызметтері көрсетіледі, бүл 
келесі айларда турпакеттерді қалыптастыру үшін пайдаланылады, 
бірақ бүл кезде 1330 шот бойынша дайын өнім қалдықтары 
жазылмайды.

Жазулар төмендегіше болады:
Дт 1620 Кт 3310 - көрсетілген қызмет қүны 
Дт 1420 Кт 3310 -  көрсетілген қызметтің ҚҚС
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Дт 8111 Кт 1620 -  ағымдағы айда көрсетілген туристік өнім 
өидірісіне басқалай ұйымдардың қызметінің кұны есептен 
шығарылады.

Турпакеттерді қалыптастыру үшін туроперагорлармен толық 
пайдаланбаған басқалай ұйымдар қызметіне алынған қызметі 
жағдайында, олар жеКеше түрде соңғы түтынушыға өткізілуі 
мүмкін. Бүл операңия мынадай жазумен көрсетіледі: Дт 7010 Кт 
1620

Ситуацияльщ есептер:
1. «Көкжиек» туристік үйіымы негізгі құрсиідар цүрамында 

есепте түрган компъютерді модернизациялады, соныц 
иэтижесінде ескі ңатты диск жацага ажмастырылды, жаца 
аналъщ плато және жаца клавиатуры орнатылды. Компыотерді 
модернизациялауды «Ренком» үйымы жүргізді.

«Көкжиек» туристік үйымында қандай цүжаттар негізінде 
жэне қандай шоттарда бухгалтерлік жазулар жүргізіледі?

2. Швецияда, басқа мемлекеттердегідей жылдам тамақгпану 
рестораны «Мс Допаісһ» ашылды «МСВ» ресторандарында пыіиақ 
пен шацыиіқысыз тамақтанады, ал шведтер мүндайга үйренбеген, 
сондықтан логистика бойынша директор пыгиақ пен шацышқыны 
Швециядан сатып алуга шешім қабылдады (себебі саймандардыц 
типтік жиынтыгында олар жоқ еді) «МСИ» рестораныныц 
қаржы директорыныц ролгн орындап (сіздіц шешіміціз 
ресторанныц тагдырына әсер етеді) түсіндіріціз, ресторанныц 
балансына пышақтар мен шацышқыларды есепке алу мүмкіндігі 
бар ма және оларды сатып алумен байланысты шыгындардыц 
дүрыс есептен қалай шыгарылады?

3. Турфирма «Дастпан» негізгі қүралдардыц өз бетінше қайта 
бсталауга /^үқылы ма?

4. Сақтандыру келісім-шартьг бойынша кәсіпорын 17400тг.
сақтандыру сыйлыгын төледі, пайдалану мерзімі 2005ж. 1
мамырынан 2006ж.30 сәуіріне дейін. 2005ж. 2006ж. шыгындары- 
па апарылатын сыйлық сомасы қандай?

5. Турфирма сәйкестендіру сертификатын 1 жылга алды. 
Сертификатты алу шыгындарьі 15600тг. Осы операцияны 
бухгалтерлік есепте дүрыс қалай көрсетеді?
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Ініқылау сүрақтары:
1. Туристі тамақтандыру цызметінің үш негізгі түрлерін 

атаңыз?
2. Туристік жолдамада тамсщтандырудың қандай түрлері 

корсетіледі?
3. Туризмдегі стандарттау объектісі не болады ?
4. «Қызмет» түсінігіне анықтама беріңіз?
5. Функционалдъщ тагайындалуы бойынша қызметтер цалай 

бөлінеді?
6. Туристік қызмет корсету стандарттары деген не?
7. Стандарттар категорияларын атаңыз.
8. Туристік фирманың қызметін лицензиялауды қандай 

үйымдар жүргізеді?
9. Туристік қызметтерді және қонақ үй қызметтерін 

сертцфикаттссу не үшін қажет?
10. Сертификаттаудың қүқықтъщ негізг қандай нормативтік 

қүжаттармең анъщталады?
11. Сертификаттаунемендәлелденеді?
12. Туристік қызметті рзсімдейтін нормативтік 

қүжат.тарды атаңыз?
\Ъ. Халықаралыц туристік қызметті лицензиялау дегенді 

қалай түсіпдіруге болады?
14. Туризмде лицензиялау қандай нормативтік қүжаттың 

негізінде жүргізіледі.
15. Лицензияның жагдайын және пайдалапу мерзтін атаңыз?
16. Туристік фирма үшін лщензиялық алым молшері қандай?
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5. ТУРИСТТІК ӨНІМДІ ӨТЮЗУ ЖӘНЕ ТУРИСТТІК 
ҮЙЫМДАРДАҒЫ ҚАРЖЫ НӘТИЖЕЛЕРІН 

ЕСЕПКЕ АЛУ

5.1. Туристтік өнімді өткізудің ерекшеліктері

Туроператорлардың табысы туристік жолдамаларды өткізу 
кұнының, келісім шартта көрсетілген туристік қызметтердің бағасы 
негізінде анықталады.

Өткізу құнын анықтаудың ең қарапайым әдісі — туристік 
жолдаманың өзіндік құнына белгіленген үстеме баганы қосу 
арқылы анықтаган жөн, ал үстеме турөнімнің өндірушіден 
түгынушыга қозғалысы кезіндегі табыс нормасынан, салықтардан, 
шығындардан түрады. Бағаны анықтау тек баганы белгілеуден ғана 
турмайды, сонымен қатар төлеу тәсілін, жеңілдіктер тұрін, бағаны 
өзгерту саясатын, қосымша қызметтерге баға анықтауды белгілейді.

Сонымен бірге, туризмде сұраныстың маусымдық ауытқулары 
өте маңызды жэне бағаны маусымға байланысты өзгертіп отырады. 
Турагенттің табысы -  туропсратормен қүрастырылған турөнімді 
өткізуден түскен, комиссиялық сыйақы соммасы болып табылады. 
Бұл ретге ескере кететін жайт, Салық кодексінің 1 п. 212 бабына 
сэйкес ҚР -ның территориясынан тыс жерде жасалатын айналым 
ҚҚС бойынша салық салынатын айналым болып табылмайды. 
Туризм саласындағы қызметтерді үйымдастыру бойынша 
қызметгерді өткізу орны Салық кодексінің 215-ші бап 4 тараумен 
анықгалады, соған сәйкес туризм саласьшдағы қызмет көрсету орны 
бұл кәсіпкерліктің орналасқан жері немесе сатьш алушысы (турист) 
бар кез келген басқа қызмет орны.

Сайып келгенде, туроператорлар мен турагенттердің келуші 
туризмі ҚҚС бойынша салым салуға жатпайды, туристер шетел 
азаматгары немесе ҚР-ның сыртында түрақты түратын болса. 
Мүндай қызметтерді көрсету ҚР-ның территориясынан тыс 
өткізілген қызметтер ретінде қарастырылады. Туроператорлар мен 
турагентгер шыіушы туризм қызметі, туристгері ҚР азаматтары 
жэне оның территориясында түрақты тұратыи тұлғаларға 
көрсетілген қызметгері, ҚР территориясында көрсетілген қызмет 
ретінде қарастырьшады жэне ҚҚС бойынша салым салуға жатады. 
Туристік қызмет өндірісінің тиімділігі компания алатын табыспен
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багаланады. Жэне де сол табыс қазіргі турөнімдер нарығындағы 
бәсекелестік жағдайда турфнрма өмір сұре алатындай түрөнімнің 
тиімділігін қамтамасыз ете алуы керек.

Қызметгің қаржы нәтижесі ретінде табысты бағалауды кэдімгі 
габыстар мен шығыстар туралы есеп ретінде жасауға болады: 
жолдамаларды өткізуден түскен түсім мннус өткізіяген 
қызметтердің өзіндік ісріы минус кезең шығындары (персонал 
жалақысы, еңбекақы төлеу қорына салықгары, жарнама, 
мамандардың кеңесін телеу, кеңсе заттары, телекоммуникаңия 
қызметтері, почгалық шығындар жэне т.б.).

Заңға сэйкес туристік қызмет турагенттік жэне гуроператорлық 
болып бөлінеді. Туроператорлық қызмет -  бүл қызмет туристік 
агенттер мен туристерге өз турнсгтік өнімдерін өткізу бойьшша 
қызметтің осы түріне арнайы лиңензиясы бар заңды түлғалардың 
қызметі. Турагенттік қызмет -  бүл туроператормен қүрастырылған, 
туристік өнімді жылжытуы жэне өікізуі бойынша, қызметтің осы 
гүріне лицензнясы бар, жеке немесе заңды түлғалардың қызметі. 
Олардың арасындағы айырмашылық, туроператор гуристік өнімді 
өткізу қызметімен қатар, туристік онімді қүрастырады. Туристік 
опімді қүрастыру -  бүл шетелдік серіктестерді іздеу, қонақ үй 
таңдау, экскурсияларды таңдап алу, авиакомпаннялармен 
келіссөздер жүргізу, кормелердегі жүмыс, авиарейс пен қонақ 
үйлердегі брондалған орындардың санының тиянақты есебі, 
каталогтар шығарылымы, аі'енттіктерді іздестіру жэне таңдап алу 
бойынша жүмыс.

Басқа созбен айтқанда туроператор эртүрлі қызметгерді 
«жинақтайды» - визаларды рәсімдеу, үшу, трансферт, қонақ үй, 
сақгандыру, экскурсия жэне т.б. - белгісіз бір өнімді -  туристік 
онімді, оны нарыққа жылжытады жэне тұтынушыларға немесе 
гурагенттерге өткізумен айналысады. Ал турагент -  бүл 
гуроператор мен іүтыпушы арасындағы дәнекер-фирма.

Туристік өнім гуристің қажепіліктерін қанағатгандыру үшін 
қажетті қызметтердің жиынтығы, туристгік саяхат кезінде берілетін 
жэне осыған байланысты (орналастыру, тасымалдау, тамақтану, 
жскурсия, Т5физмның нүсқаушыларының қызметі, гидтер, гид- 
аудармашылар) жэне т.б. қызметтер, саяхат мақсаттарына 
байланысты көрсетіледі. Туристік фирмаға барганда, түтынушы 
бірінші кезекте фирма қандай қызметтер үсынатының, оны қалай
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пайдалануға болатының, сонымен бірге кепілдік пен фирманың 
міндехтері жэне өз құқыгын білгісі келеДі.

Осыған байланысты турнстік қызмепі уйымдастырған кезде ол 
қолданыстағы заңмен сэйкес жұргізілуі керек. ҚР туристерінің 
құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында туроператорлық, 
турагентгік, экскурсйялық қызмет, гуризм нүсқаушысының 
қызметтеріне лиңензия беріледі. Туроператор мен турагенттің 
лиңензия алудың басты шарты болып, туроператор мен турагенттің 
азаматтық -  қүқықтық жауапкешілігін міндетті сақтапдыру болып 
табылады.

Туроператор мен турагенттің жауапкершілігін міндетті 
сақтанДырудыц келісім шарты ол өз кұшіне еңген күннен бастап 12 
ай мерзімге жасалады. Туроператор мен турагенттің 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру келісім шартының күшінің 
аумағы туристік маршруттардың (турлардың) өтетің аумағы больш 
табьшады.

Турогіераторлық жэне турагенттік қызмет міндетті 
сертификациялауға жатады. Сертификаттардың рэсімделмеуіне 
жауапкершілік лиңензия берілген күннен бастап 7 айдан соң 
басталады.

Кез келген қызметте, эсіресе халықаралық мэмілелермен 
байланысты ең көкейкесті сүрақтардың бірі дифиниция, келісілген 
жэне қабылданған анықтамалар негізі, үғымдар, терминдер, объект 
жэне мэміленің шарттарын, қағидалар мен нормативтік актілердің 
жағдайын теңбе-тең талдауға мүмкіндік беретін ұғымдар. 
Қолданылатып терминдердің түсіндірмелерінің түрлі етіп оқулары 
туристік қызметпен айналысатын субъектілерінің қызметіне 
қолайсыз зардаптарын тигізеді.

22.02.2002 ж. №296-2 «Қазақстан республикасының туристік 
қызметі» туралы заңьша сэйкес, туристтік қызметтерді көрсету 
қолданыстағы заңға сәйкес жазбапіа түжырымдалатьш келісім шарт 
негізінде жүзеге асырылады.

Туристік өнімнің сатылатын қүнын дұрыс есептеу үшін кеяесі 
есептеу жасауға болады:

Туристік өнімнің сатылатын бағасын есептеу:
Туристік өнімнің құны 2208000 теңге
Туристік компания шығындары (7110,7210) 180000 теңге
Жаспарланған тиімділік -  10% 220800 теңге



Үстеме 400800 теңге 
Үстеменің деңгейі - 18%
Турөнімнің өгкізілуі бойынша салық салынатын айналым 

2608000 теңге
Салық салынатыи айналымнан ҚҚС 417408 теңге 
Өткізу көлемі 3025408 теңге
Тзфисттік жолдамаларды өткізу барасында келесі бухгалтерлік 

жазулар беріледі:
а) турөнімнің өзіндік қргы шығынға жатқызылады:
Дебет 7010 «Өткізілген өнімнің жэне көрсетілген қызметтердің 

өзіндік құны»
Кредит 8110 «Негізгі өндіріс» 2208000 теңге
б) шотты сатып алуншларға ұсынғанда:
Дебет 1210 «Сатып алушылар мен тапсырысшьшардың қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі»
Кредит 6010 «Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден 

алынатын кіріс» 2608000 теңге
в) ҚҚС -  ы сомасына:
Дебет 1210 «Сатып алушылар мен тапсырысшылардың қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі»
Кредит 3130 «ҚҚС» 417408 теңге
г) сатып алушылардан төленген ақша түсті:
Дебет 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша 

қаражатгары», 1010 «Кассадағы ақша қаражаттары»
Кредит 1210 «Сатыгі алушылар мен тапсырысшылардың қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі» 3025408 теңге
Туристік жолдамаларды нақты ақшаға өткізгенде:
а) өткізгеннен кассаға түскен нақты ақша сомасы:
Дебет 1010 «Кассадағы ақша қаражаттары»
Кредит 6010 «Өнімдерді сагудан және қызмет көрсетуден 

алынатын кіріс» 2608000 геңге
б) ҚҚС-ы сомасына:
Дебет 1010 «Кассадағы ақша қаражаттары»
Кредит 3130 «ҚҚС» 417408 теңге
в) Бюджетке аударылған ҚҚС сомасына:
Дебет 3130 «ҚҚС»
Креднт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша 

қаражаттары» 417408 теңге
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Есеп беру кезеңінің соңында:
а) жиынтық кірісті азайтуға хнығындар есептен шығарылды:
Дебет 5610 «Жиынтьщ пайда»
Кредит 7010 «Өткізілген өнімнің жсэне көрсетілгеи 

қызметтердің өзіндік қуны» 2208000 теңге
б) жиынтық пайданы көбейтуге кіріс жазылады:
Дебет 6010 «Өнімдерді сатудан жэне қызмет көрсетуден 

алынатын кіріс»
Кредит 5610 «Жиынтық пайда» 2608000 теңге
в) жиынтық пайданы азайтута мерзімді шығьшдар жазьшады:
Дебет 5610 «Жиынтық пайда»
Кредит 7210 «Әкімшілік шығыстар», 7110 «Өнімдерді сату 

жэне қызметтер көрсету бойынша шығыстар» 180000 теңге
г) корпоративті табыс салығы есептелінді:
Дебет 7710 «Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар»
Кредит 3110 «Төлеуге тиісті корпоративіік табыс салығы» 

66000 теңге
д) жиынтық кірісті азайтуға табыс салығы бойынша шығындар 

жазылды:
Дебет 5610 «Жиынтық пайда»
Кредит 7710 «Корпоративтік табыс салығы бойынша 

шығыстар» 66000 теңге
е) таза табыс анықталды жэне жазылды:
Дебет 5610 «Жиынтық пайда»
Кредит 5510 «Есеп беру жылдың бөлінбеген пайдасы 

(жабылмаған зияны)» 154000 теңге.

5.2. Туристік ©німді өткізуден алынатын 
табысты есепке алу

Туристгік терминолоғия қоғамдық қатынастардың, туризмнің, 
оның салалары жэне турлерінің шапшаң дамуына сәйкес маңызды 
өзгерістерге ушырап жатыр. Туристгік термин тусіндірмесі -  
туризм теориясының апологеттерінің қызу пікірталастарының 
тақырыбы. Біз туризм туралы айіқанда, достары және туыстарына 
қыдырып баратын, демалыс кезінде уақытты көңілді өткізетін 
адамдарды ойлаймыз. Бос уақыттарында олар түрлі спорт 
түрлерімен айналыса алады, күн көзіне қыздырылады, атпен
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серуендейді, оқиды, сөйлеседі жэне де қоршаған ортамен рахаттана 
алады.

Біздің туризм анықтамасына әр тұрлі съездтерге, 
конференцияларға, іскер немесе кэсіби қызметгің басқа турлеріне, 
уйретуші турлар немесе зерттеулермен шрылдануды қосуға 
болады.

Бул адамдар (туристер) саяхаттар барысында велосипедтен 
бастап реактивті уілақтарға дейін эр тұрлі көлік тұрін қолданады. 
Көпшілігі автомобиль, автобус, поездарда жэне т.б. саяхаттайды.

Туризмның мэнін анықтап жэне оның қызмет саласын толық 
синаттау үшін, ең алдымен туризммен байланысты эр түрлі 
субъектілерді топтастырып алу керек.

1. Туристгер. Бүл эр түрлі психикалық жэне физикалық 
қажетгіліктері туындайтын, туристтік қызмет саласына қатысуы 
мен бағытын бүл адамдардың табиғагы анықгайды.

2. Үйымдар, туристтерге оздерінің қызметгері мен тауарларын 
үсынады. Бүл кәсіпкерлер, гуризм нарығындағы сүранысқа 
байланысты тауарлар мен қызметтерді үсына отырып пайда табу 
мұмкіндіктерін көреді.

3. Жергілікті билік орындары. Туризмді экономиканың 
маңызды факторларының бірі ретінде қарастырады, бүл бизнестен 
жергілікті азаматгар бюджетке төленетін салықтар арқьшы пайда 
таба алады.

4. Қабылдайтын жақ. Жергілікті түрғындар туризмді халықты 
жұмыспен қамту факторы ретінде қабыдцайды. Бүл топ үшін 
туристтермен озара эрекетгесудің нэтижесі маңызды болып 
саналады, соның ішінде шетелдіктермен.

Сайып келгенде, туризм туристтік қызмет барысывда 
туындайтын жергілікті түрғындар, жергілікті билік органдары, 
жабдықтаушьшар мен туристтер арасындағы өзара әрекеттесу 
барысында пайда болатын қүбылыстар мен арақатынастардың 
жиынтығы.

Саяхат, туризм -  бүл кәсіпкерліктің ағайындас салаларының 
кешені. Туризмге өте жақын мамандықтың бірі болып гуристтік 
агенттіктердің жүмысын айтуіа болады. Авиакомпания, 
автокөліктерді жалға беру компаниялары, теміржолдар, автобустар, 
қонақ үйлер мен мейрамханалар туризмге тікелей тартыліан 
салалар деуге болады. Кездесетін қосарласатын бизнес
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салаларының бірі ретінде қызмет көрсету саласын 
қаржыландыратын қаржылық құрылымдарды да апаруға болады.

«Туризм» ұгымын толық анықтау үшін туризмнің 
көпаспектілігін жэне де басқа сала қызмег түрлерімен байланысын 
қарастыру керек. Туризмді зерттеуде біртүтас анықтаулардың 
жоқтығы оқу пэнін игеруді қиындатады.

Туризмді ғылыми жақган зерттеу, жақын арадан бері көп білім 
аяларының ғалымдарының назарын аударды. Осыған байланысты 
нақты анықтамалар мен терминдердің жасалуына қажеттілік 
туындады. Бүл сырттан қарағанда оңай мәселе емес. Онымен жыл 
сайын түрлі үйымдар айналысады, солардың іпгінде Үлттар лигасы, 
Біріккен Үлтгар Үйымы, Дүниежүзілік туристік ұйымы, 
Экономикалық серіктестік жэне даму ұйымы.

Халықаралық үйымдар үнемі терминдер түсіндірмелері 
тақырыбына қайта орала береді, негізінде халықаралық статистика 
қағидаларын келісіп алу мақсатында. Осылай, 1937 ж. 
«халықаралық турист» анықтамасы статистика бойышна Үлттар 
лигасы эксперттер Конференңиясында берілген болатын. Ал, 1950
ж. Іпіешайопаі Шіоп оГ Ойісіаі Тгауеі Ог§апігаІіоп (ШОТО) -  
Ресми туристтік үйымдардың халықаралық одағы, 1975 ж. 
Дүниежүзілік туристтік үйым ретінде қайта құрылған жэне де 
«турист» сөзіне дэлірек анықтама беріп, «экскурсант», «транзиттік 
саяхатшы» дейтін жаңа ұғымдар еңгізді.

Үлттық нормативтік актілер негізі болып қабылданған, туризм 
саласьшдағы реттелетін нақтылы қатынастарға елдердің 
экономикалық жэне топтьіқ мүдделері ұғымдардың 
тусіндірмелеріне айтарлықтай ықпал етеді.

Туристгік кэсіпорындардың жиынтық габысы негізгі жэне 
негізгі емес қызметтердің кірісінен іүрады, ол ҚЕ 2 ¥С  18-бөлім 
«Кіріс» немесе қаржьшық есеп берудің халықаралық стандарты 
(ҚЕХС) 18 «Түсім» бөлімінде таңылады. Кірістерді есепке алу 
бухгалтерлік есеп шоттар жоспарьтның 6 -  бөлімінде есепке 
алынады.

Туристік кэсіпорынның негізгі қызметінен кірістердің барлық 
түрі 6010 «Өнімдерді сатудан жэне қызмет көрсетуден алынатын 
кіріс» синтетикалық шогында төмендегідей түрде жүргізіледі:
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Кесте. 5.3

Операдиялар мазмүны
Шотгар
корреслонденциясы
ДебеТ Кредиг

Турвнімді еткізуден кіріс (ҚҚС-сыз туриетік 
өнімнің келісімді құны) 1210 6010

'Гурвнім өткізуден салық салыну айнальмына 
ҚҚС есептелді 1210 3130

Қаржылық нэтиженің қалыптасуы 6010 5610

Сонымен, «Сатьш алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі» 1210 шотының дебеті бойынша 
сатып алушының төлеуге тиіс туристік өнім құны көрсетіледі. Егер 
клиент жолдамаға алдын-ала төлем жасаған болса, бұл мыпадай 
бухгалтерлік жазумен көрсстіледі:

Дт 1010 «Кассадағы ақша қаражатгары»
Дт 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары»
Кт 3510 «Алынған қысқа мерзімді аванстар»
Жолдаманы клиентке нақгы өткізген соң клиентнен өз ара есеп 

айырысудың «Жабылушы» сальдосьша төмендегідей бухгалтерлік 
жазу жасау кажет: Дт 3510 Кт 1210

Туристік кәсіпорынның негізгі қызметтен кірісі жэне сәйкесті 
шығысының аналитикалық есебінің дүрыс ұйымдасіырылуы 
маңызды мәңге ие болады. Бұл үшін туристік өнімнің өзіндік 
құнының есебі мен калькуляңия объектісін анық айкындау кажет.

Туристік қызмет көрсетудегі фирмалар мен туроператорлардың 
барлық қызметі келесідей гұрлерге бөлінуі мүмкін:

• шетке шығу туризмі (Қазақстан азаматтарын шет елдерге 
турист етіп жіберу)

• елге кіру туризмі (Қазақстан аумағында шет елдік туристерді 
қабылдап алу жэне қызмет көрсету)

• ішкі туризм (Қазақстан аумағында өз азаматтарына демалыс 
үйымдастыру).

Осы түрғыдағы көрсетілген кірістердің есебі үпгін, сонымен 
бірге туристік қызмеітің басқалай түрлеріне 6010 «Өнімдерді 
сатудан жэне қызмет көрсетуден алынатын кіріс» синтетикалық 
шотына аиалитикалык шоттар ашылуы мүмкін, мысалы, мынадай 
жолмен:
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6011 «Шетке шығу туризмінен кіріс»
6012 «Елге кіру туризмінен кіріс»
6013 «Ішкі туризмнен кіріс»
6014 «Әуе билеттерін сатудан кіріс»
6015 «Сыйлықтар мен керекті жабдыктар сатудан кіріс»
6016 «Негізгі қызметтен басқалай кірістер».
Сонымен бірге, егер туристік фирмадағы бухгалтерлік есеп 

арнайы бағдарламаны пайдаланумен автоматтандырылса, онда кіріс 
пен шығыстың аналитикалық есебін одан әрі тереидетуге болады.

Мысалы: шетке шығу туризмінен кірістердін 6011 шотында 
ееебін бірнеше субконто бөлігінде жүргізуге болады, онда туристік 
бағытгар немесе демалыс орындарын өте айқын көрсетуге болар 
еді. (Испания, Анғлия, Кипр жэне т.б.).

- Бүндайда туристгік кызметтің эр түрлі түрлерінен кірістер мен 
шығыстарды салыстыру мақсатьшда жэне туристік фирмалардың 
шығьшдарының айқынды бағытхарына есептеу жүргізуі тиіс.

Егер туристтік фирма, мысалы, тек шетке шығару туризмін 
үйымдастырумен айналысатын болса, онда 6011 шоттың
аналитикалық шотын туризмнің келесі түрлеріне қарай бөлуге 
болар еді:

- Реакреңшшық (демалу мақсатындағы туризм);
- Сауықтыру (емделу мақсатындағы туризм);
- Танымдылық (шет елдерде білім алу мақсатымен туризм);
- Қажьшық (діни мақсаттагы туризм) жэие т.б.
Мұндай жағдайда субконто сондай-ақ анық географиялык 

бағьптар бөлігі бойынша үйымдастырылған болар еді.
Кірістер мен шығыстар есебіндегі терең галдау келесіге

мүмкіндік береді:
- Кейбір туристтік өнімдердің өзіидік кұнын калькуляңиясын

жылдам жүргізуге эрі дэл жэне, маңызды жүргізуге, өз кезегінде 
енімнің өзіндік құнын тәмендету жолдарыи тиімді іздеуге
мүмкіндік береді.

- Әрбір туристік өнімнің нақты табыстылығын айқын жеке 
есептеп шығаруға болады, демек бүл олардың өндірісінің 
ассортименті мен көлемін тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді.

- Туристік кэсіпорын басшыларына, маркетинг бөлімінің
қызметкерлеріне жэне басқада қызығушылық танытқан
пайдаланушыларға кез-келғен бөлігінде талдау жасау жәие
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басшылық шешім қабылдау үшін туристтік фирманың қызметі 
туралы барлық қажетті мәліметтерді жедел түрде ұсынады.

-Туристтік кэсіпорын шаруашьшық қызметі процесінде 
кәсіпкерлігінде пайдаланбайтын, керек емес негізгі қүрадалдар 
немесе материалдық емес активтерді заңды немесе жеке түлғаларга 
еткере (сата) алады. Мүндай операциялар нәтижесінде пайда 
болган, кірістерді қортындылау үшін, мынадай синтетикалық 
шогтар арналған:

6210 «Активтердің шығуынан түскен кірістер»

Кесте. 5.4
Мүндай кезде шоттар корреспонденциясы келесідей болады

Опс{зациялар мазмүны
Шоттар
корреспонденциясы
Дебет Кредит

Өткізілген активтердің келісім құнына 1210 6210,6.211
ҚҚС-ның сомасына 1210 3130
Шьпып қапған негізгі қүралдар мен 
материалдық емес активтердің қалдық кұнына 7410,7411 2730,2:410
Жинақталган тозудың сомасына 2740,2420 2730,2410

Белгілі болғандай, туристтік қызмет, біріншіден, мерзімді 
сипатта болады жэне жьш бойына бір қалыпта емес кіріс келтіреді, 
ал екіншіден, жалпы өте жоғары дәрежедегі тэуекелшіл кэсіп 
саласы больш табылады. Туристтік кэсіпорын негізгі кызметінен 
кіріс ала алмай қалу қаупін төмендету үшін қызмег түрін 
дивереифакациялауға, яғни туристтік саладан басқа, басқа қызмет 
чүрлерімен айналысуы мүмкіи. Туристтік фирма дивнденд түрінде 
кіріс табу мақсатында басқа кэсіпорындар акцияларын алуы мүмкін. 
Қажет болған жағдайда немесе алынған акцияларының курсының 
өсу есебінен кіріс алу мақсатында фирма оларды сатуы мүмкін.

Қрщы қағаздарды сату кезіндегі алынған кіріс туралы мәлімет 
«Активтердің шығуынан түскен кірістер» 6210 шотында 
жинақталып төмендегіше корреспонденция жасалынады:

Дт 1210 Кт 6210 - қүнды қағаздарды өтаізу қүны.
Алынуға тиісті акциялар бойынша дивидендтер, «Сыйақылар 

бойынша кірістер» 6110 шотында корсетіледі.
Дт 1270 Кт 6120 - алынуға тиісті есептелінген дивидендтер 

сомасына.
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«Есептелінген сыйақы» 1270 шоты турфирмаға тиесілі сыйақы 
бойьгаша дебиторлық қарызды көрсетеді.

Сол сияқты 6110 шотында банктердегі сальшган депозиттерге 
сыйақы есептеліиеді. Мұндай тәсілмен қосымша табыс табуда 
туристтік фирма маусымдык кезең кезінде істей алады, егер оның 
уақытша артық ақшасы болған болса.

Елге кіру жэне шетке шығу гуризмін үйымдастыру бойынша 
туристтік фирма қызметі оның сыртқы экономикалық қызметін 
құрайды. Бұл валюталық активтер мен міндеттемелердің пайда 
болуына алыи келеді, айиалыс проңесінде курстық айырма пайда 
болады. Оң курстык айырма субъектінін кірісі деп танылады және 
«Бағамдық айырмадан түскен кірістер» 6250 шотында есептелінеді. 
Мысалы, валюталық міндеттемені төлерде шетелдік валюта бағыты 
сол міндеттеме пайда болу сәтімен салыстырғанда түскен болса, 
демек кәсіпорын қарызы азайды жэпе бүл оньщ кірісіне енгізіледі:

Дт 3310 Кт 6250 - оң курстық айырма
«Өзге кірістер» 6280 синтетикалық шот шоттардың типтік 

жоспарында бөлек шот қарастырылмаған басқа кірістер есебі үшін 
арналған. Мүнда туристік фирманың мынадай кірістері керсетілуі 
мүмкін, акысыз алынған мүліктер, тауарлы-материалды қорларды, 
негізгі күралдарды немесе материалдық емес активтерді жэне т.б. 
түгендеу кезінде анықгалып шыққан артық заттар жэне басқадай 
кірістер.

Дайын өнімді өткерудеи, алынган тауарлардан жэне кызметтен 
кіріс олардың шартта көрсетілген өткізу қүны бойынша 
анықталады. Демек, туристтік кэсінорынның кіріс деңгейі туристтік 
өнімді өткерудегі белгіленген бағаға тікелей байланысты болады, 
сондықтан туризмдегі бағаны қалыптастыру мэселесіне тоқталу 
қажет.

5.3. Делдалдық қызметтерден түскен 
табысты есепке алу

Туристтік кэсіпорыидар баға саясатын қүру барысында бағаны 
белгілеудің негізгі үш әдісін қолданады:

1. Шығын эдісі, шығын бағытымен тиесілі баға белгілеу, 
сонымен бірге қалаулы пайда алу.

78



2. Бәсекелесктік деңгейіне байланысты тиесілі баға белгілеу 
пдісі, туризм саласында қызмет ететін кәсіпорьшдарға тэн больш 
габылады. Бұл эдіс бэсекелестердің нақты немесе шамаланғйн 
реаіщияларына байланысты турөнімге баға белгілеу.

3. Сұранысқа бағытталған баға белгілеу эдісі гұгынушылардың 
қажетгілігін ниеперін зерттеу негізінде жэне тұгынушыпардың 
гуристтік өнімді сатып алуда баға шешуші фактор болған жағдайда 
қолданылады.

Тэжірибе жүзінде туриспік өнімге баға белгілеу кезівде үш 
эдісі де озара байланыстырылып қолданьшады, себебі бір ғана 
бағытқа байланысты баға белгілеу баға саясатын икемді ете 
ішмайды жэне де тікелей немесе жанама шығындарға экеп 
соқгырады.

Шығын эдісінде туристгік кэсіпорынньщ барлық шығынын 
жабуға мұмкіндік беретін жоспарлы минималды мүмкін баға 
ссептеледі. Содан соң, турвнімді өткізу барысында, туристтік 
маусым ішінде бағаны нарықтық сүранысқа немесе бэкелестікке 
байланысты түзетулер болады. Әрине, турфирма бағаны өзгерту 
барысында, бағаны минималды мүмкін баға деңгейінен 
томендетпей сақтап қалуға тырысады, бүл да нақгылы нарықтық 
шарттардағы ойластырылған тактикалық тәсіл.

'Гурфирма-туроператорлар үшін бір туронімнің (жолдаманың) 
мишшалды мүмкін бағасының қүрылымын қарастырайық:

Бір Бір турөнімге Бір турөнімге Бір турөнімнің
гурөнімнщ айнымалы + т^рақты = жалны
минималды = шыгындар шыгындар шығьшдары
мүмкін бағасы

Жалпы шығындар турөнімнің бірлігінің толық өзіндік қүны
болады.

Айнымалы шығындар деп, тікелей өндіріс көлеміне жэне 
турөнімнің өткізілуіне тэуелді, кәсіпорын қызметінің орналастыру 
қүны, тамақтану, транспорттық, сақгандыру, ойын-сауық және т.б. 
болып табылады. Турпакеттің өзі осы қызметтерден тұрады.

Турфирманың түрақты шығындары, өндіріс көлеміне және 
турөнімнің өткізілуіне тәуелді емес, жанама жэне шығарылған 
турөнімнің осы түрінің жалпы қүнынан турөнімнің бірлігін бөлу 
арқылы калькуляңияға енгізіледі. Түрақты шығындар көлемі
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жолдама бірлігінің құны құрамында шығарылған және өткізілген 
турөнімге байланысты екендігі анық, сондықтан бүл көлем 
жоспарын есешгегенде өткен мерзім түрақгы шығывдар деңгейі 
жэне алдағы мерзімдердегі жосиарлы сатылуларға негізделеді.

Жолдаманың минималды мүмкін қүнын есептеу томендеі ідей 
болады:

1"урөнім бірлігін Турөнім бірлігінің Турөнім бірлігінің 
минималды айнымалы мнннмалды
мүмкін қүны = шығындары + мумкін пайдасы

Орбір жолдамаға минималды мүмкін пайда бір жолдамаиың 
минималды мүмкін шығынынан кем болмауы керек, демек алынған 
жалпы маржиналдық пайда турфирманың түрақты шығындарын 
толық жабуы керек. Жолдамаларды минималды мүмкін қүнына 
өткізген кезде туристтік кэсіпорын пайда таппайды, бірақ 
шығындары да болмайды, демек шығынсыздық нүктесі деп 
аталынатын үғым орын алады. Егер маусым бойы жолдамаларды 
жоспарланған минималды мүмкіи қүны бойынша өткізудің нақты 
көлемі жоспарлы көлемнен төмен болса,оида турфирмага шығын 
алып келуі мүмкін, өйткені жолдаманың нақты толық өзіндік күны 
бір жолдамаға келетін түрақты шығындардың өсу есебінен 
сатылатын бағасы жоғары болады. Егер де, керісінше, сату көлемі 
жоспарланғаннан жоғары болса, онда пайда табудың нақты 
мүмкіндігі пайда болады.

Егер айнымалы шығындар күрамында тур бағдарламасына 
турист қалауы бойынша езгеріс енгізілетің болса, онда қосьшған 
немеее алынған қызметтерге байланысты жолдама күны өзгермейді.

Туристгік кэсіпорынның жарнамага кеткен шығындары, басқа 
да шаруашылық қызмет істейтін субъект ретінде, тікелей табыс 
алуға кетісен шығындар қатарына жатады. Туристтік 
кэсіпорындардың бухгалгериясы жарнамалық шығындарды 
шығындар Ніегеріліміне жатқызу үшін қүжаттар мүқият рэсімделуін 
есте сақтауы керек (келісім шарты, шот-фактура, материалдардың 
есептен шығаруының актілері жэне тағы басқалар), әдеттегідей, 
серіктестіктер жьш басында жиынтық жылдық табыс алу 
мақсатында маркеТинг шығЫндарының жоспарларын бекітеді.

ҚР-ның 19.12.2003ж. №508-111 «Жарнама туралы» заңының 16- 
шы бабынын талаптарына сэйкес, жарнама беруші, жарнама
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өпдіруші бір жыл бойы, жарнама таратушы соңғы тарату күнінен 
бастап кемінде бір ай, жарнаманы орналастыру оның материалдары 
немеее көшірмелерін сақтауы керек.

Баспа жарнаманы есепке алу
Бухгалтерлік есепте жарнамалық өнімді сатап алу кейнде 

келесідей бухгалтерлік жазу беріледі:
Д-т 1310 К-т 3310 -  сатып алынған жарнамалық жэне 

сувенирлік материалдардың қүны
Д-т 1420 К-т 3310 -  сатып алынған материалдардың ҚҚС 
Д-т 1310 К-т 3310 -  туристгік кәсіпорынның логотипінің 

жазуының құны
Д-т 1420 К-т 3310 -  логотип жазу қызметтің ҚҚС 
Жақшада орын алуы мүмкін операңиялар көрсетілген: мысалы, 

іурфирма блокноттарды бір үйымнан сатып алды, содан соң басқа 
үйым оларға турфирма логотипін үрып берді.

Көбінесе отандық туристгік компаниялар өздерінің шетел 
эріптестерінен эр түрлі баспа жарнамаларын тегін алады: тізбелер, 
кігапша, жарнамалық даңғылдар тағы сол сияқгылар. Бүл 
материалдардың қүны, шетелдік жабдықгаушыньщ инвойс 
көрсетілген қүны, кеден алымы жэне төлемдердің анықтауы үшін 
іек қана импортталатын материалдардың кеден рэсімделуіне ғана 
қызмет көрсетеді. Тегін алған баспа өнімінің өзіндік қүнын іс 
жүзінде шығарылған шығындарынан төмендегідей қалыптасгыру 
керек:

Д-т 1310 К-т 3310 -  кедендік жүк деклараңиясын рэсімдейтін, 
брокер қызметінің қүны

Д-г 1420 К-т 3310 -  брокер қызметшщ ҚҚС 
Д-г 1310 К-т 3390 -  кеден алымдары жэне төлемдер 
Д-т 1310 К-т 3310 -  басқа ұйымның материалдарды тасымалдау 

қүны
Д-г 1420 К-т 3310 -  тасымалдау қызметінің ҚҚС 
Д-т 1420 К-т 1030 -  кедендік рэсімдеу кезінде төленген ҚҚС 
Турөнімді өткізу мақсатында қолданылған материалдарды 

есептен шығаруы есешен шығару актісімен рәсімделеді жәие есепте 
келесі бухгал герлік жазумен көрсетіледі:

Д-г 7110 К-т 1310 -  жарнама мақсатында қолданылған 
материалдар есептен шығарьшды.



Салық кодексіне сәйкее туристтік кэсіпорындар салық есебінде 
жарнама бойынша шығындарды шегерімдерге апаруға құқьшы. 
Дегенмен, жарнамалық өнім іуріндегі жекс гулға габысы жеке 
табыс жэне элеуметтік салықтар салымыньщ объектісі болып 
табылмайды.

Жарнамалық акцйяларды өткізу баспа өнімдерін және 
сувенирлерді тарату туристтік кэсіпорынның өзі немесе серіктес 
ұйымдарды жү.мылдыру арқылы жүзеге асуы мұмкін. Мұндай 
ұйымдар турагент-ұйымдары, авнабилеттерді сату агештігі, 
қонақүйлер, тасымалдау ұйымдары, супермаркеттер жэне т.б. болуы 
мүмкін.

Біріншіден, жарнамаға кеткен нақты шығындарды дәлелдейтін 
қүжаттар болып: бүйрық, жарнамалық акция өткізу сметасы, 
жарнамалық өнімді кэсіпорын менеджеріне өткізу накладнойы, 
жарнамалық акцияны өткізу барысында қолданылған жарнамалық 
өнімді есептен шығару актісі б.т. Екіншіден, көрсетілген 
қүжаттардан басқа, жарнамалық өнімді тарату бойынша белгіленген 
шарттар жэне жеке түлғаларға жарнамалық өнімді тарату келісілген 
заңды түлғамен келісім шарт қажет.

14.10.2002 ж. хат шыққанға дейін көптеген кәсіпорындар 
ақысыз тегін алынған жарнамалық өнімді шегерімге апаруға 
жүрексінетін, сэйкесінше ҚҚС есепке алуынан шегеретін, оларды 
салық салатын айналымға қоспайтын. Хатта ҚҚС есепке алу тэртібі 
түсіндірілген: «Жарнама мақсатында альшған іауар салық
салынатын айналым шығындары үшін жүмсалған, сондықтан Салық 
кодексінің 235 бабының 1 тармағына сэйкес бүндай тауарлар сатып 
алған кезде ҚҚС есепке алынады, ол ары қарай бергеп кезде 
түзетуге жатпайды».

Еске сақтау керек, жарнамалық өнімге, сонын ішінде 
жарнамалық сувеігарлерге, жарнама жаеалатын тауар немесе 
жарнама беруші туралы мэлімет болатын материалдар ғаяа жатады. 
Баеқа іскерлік сыйлықтар, өтеусіз берілген тауарлар жэне 
материалдар туристтік кэсіорынның өкілдік шығыны ретінде 
шегерімге апарылмайтын жэне таза пайда арқасыида жүзеге асады. 
Егер бүл шығындар жеке нақты бір адамға арналған болса онда 
тегін берілген тауарлар сол жеке түлғаның табысы болып саналады 
жэне төлеу көзінен алынатын жеке түлғаның табыс салығы 
үсталады.
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Жарнамалық мақсатга ез өндірісінің өнімің берген ісезде 
о і і і м н і ң  өзіндік құны көлемінде жарнамалық шығындар құрамында 
шегерімге жатады жэне бухгалтерлік есепте көрініс табады, 
откізілген өнімнің өзіндік құны ретінде шегерімге жатпайды. 

Тікелей почталык жарнама есебі
Жарнамадағы хабар тара'гу жарнамалық баспа материалдарын 

гікелей клиенттерге жеткізуді білдіреді. Сонымен бірге конверттер, 
қагаздар қолданылады жэне пошталық байланыстың қызметі немесе 
курьерлердің қызметгері төленеді. Агалған шығындар жарңамаға 
шығындар кұрамдарында есепке алынады, өйткені олар жарнамаға 
тікелей байланысты:

Д-т 7110 К-т 1310 -  конвергтер, қағаздар, жарнаманың баспа 
өнімдері есептен шығарьшды

Д-т 7110 К-т 3310 -  курьерлік қызмет көрсеткен ұйымның шоты 
төленуге қабылданды

Д-т 1420 К-т 3310 — курьерлік қызметтің ҚҚС 
Д-т 7110 К-т 3310 -  почта жөнелтілімдерінің жеткізуіне 

байланысты кәсіпорын шоты акцептелген
Д-т 1420 К-т 3310 -  почталық қызметтің ҚҚС 
Д-т 7110 К-г 3350 -  турфирманың тікелей пошталық

жарнаманы жеткізуді орындайтын қызметкеріне еңбекақы 
есептелді.

Сыртқы жарнама шығындарыи есепке алу
Егер турфирма жарнамалық қалқан немесе фирма туралы 

иақтылы мэлімет болатын көрсеткіш тақтасын өз кеңсесінің 
жанында орнатса, онда мұндай объектілер бірдеи негізгі 
құралдардың құрамдарыида есепке алынады, өйткені ұ_зақ мерзім 
қолданылатын материалдық активтер болыи табьшады жэне 
бухгалтерлік есепте шығындарға жэне салық есебінде амортизация 
бойынша шегерімдерге жатады.

Мұндай объектінің амортизациясы жарнамаға шығыпдардьщ 
ісұрамында есепке алынады:

Д-т 7110 К-т 2420 -  жарнамалық қалқан бойынша амортизация 
есепке алынды.

Сонымен қатар, Салық кодексінің 489-492 баптарыиа сәйкес 
сыртқы жарнама үшін міндетті төлемдері қарастырылған. Мұндай 
шығыидар бухгалтерлік есегпе келесідей болады:



Д-т 7110 К-т 3190 -  сыртқы жарнама орналастыруына төлеу 
бойынша шығындар есептелді.

Д-т 3190 К-т 1030 - сыртқы жарнаманың орналастыруына төлем 
аударылды.

Егер туристтік кәсіпорын көлікке сыртқы жарнаманы 
орналастырса, онда бүл жағдайда сыртқы жарнаманың 
орналастыруына жотарыда айтылған төлемдер есептелмейді. 
Мұндай жарнамаға шығындар сол ұйымның қызметтерінен гұрады, 
қай жарнамалық агенттік жарнаманы ресімдеді (мысалы, автобус 
бортында сурет орындады), .және автобус паркінін жарнаманы 
орналастыруы үшін автобусты беру қызметі.

Бүлардын бәрі келесі бухгалтерлік жазуда корінеді:
Д-т 7110 К-т 3330 -  жарнамалық агентгіктің автобусқа сурет 

салу қызметі бойынша қүны
Д-т 1420 К-т 3310 -  жарнамалық агенттіктің қызметінің ҚҚС 
Д-т 7110 К-т 3310 -  жарнама үшін орын берген автопарктың 

қызметінің қүны
Д-т 1420 К-т 3310 -  автопарк қызметінің ҚҚС 
Халық түтынатын тауарларды сату бойынша ірі серіктестік 

компаниялары оз сатып алушыларының арасында ойын ұтысы 
ретінде туриспік жолдаманы қоятын болса, онда бұл серіктестік 
компанияның маркетинпік шаралары болып табылады, бірақ 
турфирманікі емес.

Турфирмада бүл операңия кәдімгі өткізу болын табылады:
Д-т 1210 К-т 6010 -  откізілген жолдаманың вұзны 
Д-т 1210 К-т 3130 — откізілген жолдаманың ҚҚС 
Д-т 1030 К-т 1210 -  сатып алушы компания алған жолдаманың 

толеуін жасады
Егер компания жолдаманы жүлде ретінде алатын болса, ол ақы 

толемейді, орнына турфирманың жарнамасын іске асыруға мшдст 
алады, сонымен бірге, ол жарнамалық қызметтерге, істелінген 
жұмыстардың актін жэне есеп-фактура туі>фирмаға береді, 
келесідей жазулар болады:

Д-т 1210 К-т 6010 - откізілген жолдаманың құны
Д-т 1210 К-т 3130—өткізілген жолдаманың ҚҚС
Д-т 7110 К-т 3310 -  жарнамалық қызмет шоты акцептелді
Д-т 1420 К-т 3310 -  жарнамалық қызметгің ҚҚС
Д-т 3310 К-т 1210 - озара талаптарды есепке апу жасалды.
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Ситуациялыц есептер:
1. «Шалцар» туристік фирмасы Италияга тур өткізеді, теңіз 

және «классика» сәйкестендірілген демалыс, бірінші аптаны 
туристтер ел бойынша экскурсияларда өткізеді, екінші аптаны - 
Адриатикалыц жиекгпе.

2. «Классика» мен үштасатын (Колизей, ІІантеоп, Капитолий 
белесін, Форума, Тревл бүрцагын, Трей де Монти, Ватикандагы 
Әулие Петр шіркеуін және алаңьін көру), демалыстың бір 
аптасының цүны, щрайды: Үгиацпен үшып бару жэне сақтандыру 
цүнын цосцанда, шілдеде — 650 доллар; тамызда -  750 доллар; 
цыркүйекте -  620 доллар. «Финский ветер» турфирмасы 
үйымдастырган мүндай турды іске асырудан алган пайдасы іиілде 
мен цыркүйекке цараганда, тамызда көбірек болуы мүмкін ба?

3. Турды сатудан түскен пайданы есептегенде мүражсшішрга 
кіретін бшеттердің цүнның турдың өзіндік цүнына жатцызуга 
болама?

4. «Риск» туристік фирманың негізгі цызметі халыцца батыс 
авиакомпаниялардың агенттік келісім және комиссия келісім- 
шарттары бойынша авиабилеттерді өткізу. Авиабилеттің 
стандартты үлгісі бар және бірегей халыцаралыц тасымалдау 
цүжаты болып табылады. «Риск» турфирмасы авиабшетті 
халыцца цатаң есеп беру цүжаты ретінде өткізіп кассалыц — 
бацылау аппаратын пайдаланбаса болады ма?

5. Мексикага «Мехико-курорт» маршрутымен тур.саяхат 12 
күндік, самолетпен үшу және «төрт жүлдызды» цонац үйде таңгы 
асымен, виза, сацтандыруды цоса 1700долл.түрады. Өткізілген 
турдың өзіндік цүны 1600 долл. екенін ескеріп турды өткізуді 
бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетіңіз.

6. Туристік фирманың клиенті цайтып келгеннен кейін 
турфирмага 50000тг. шагымданды, себебі жететін жерге дейін 
ол өзі төлеп барган, ал тасымалдау компаниясы, клиентті жеткізу 
бойынша міндеттемені орындамай келісім-шартты бүзды. Осы 
жагдайды туристік фирма бухгалтерлік есепте цалай көрсетеді?

7. Туроператор осы залстды өтеуді тсиіап етіп 50000тг №  
келісім-шарт бойынгиа міндеттемені уацытылы орындамаган 
үшін турагентке іиагым үмынды. Туроператор және турагент 
осындай жагдайда цандай бухгалтерлік жазулар береді?
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8. Турист 2006ж. маліыр айында алдын ала төлем Испанияга 
15-25 маусым аралышна турга тапсырыс берді. Туристік фирма 
мамырдыц соцына царай осы тур үшін қызметтіц бір бөлігін сиіды, 
ол жататын жерді, тамацтану және сахатңа иіыгу. Маусым 
айында цалган қызметтерді-тасымагідау, сацтандыру, виза 
трансферт, ягни дайын туристік пакет толыц цалыптасты жэне 
туристке өткізіліп, жолдама толыц төленді.

Бақылау сүраңтары:
1. Туристік өнімді өткізу ерешиеліктері цандай ?
2. Сатылган және өткізілген туристік өнімге цандай цүжат 

толтырылады ?
3. Қандай жагдайда өнім откізілген болып саналады?
4. Туристік жолдаманы өткізуде цандай бухгалтерлік 

жазулар беріледі?
5. Қолма-цол есептесу арцылы туристік жолдамаларды 

өткізген кездегі бухгалтерлік жазу цандай болады ?
6. Туристік үйымныц жиынтыц табысы неден цүралады?
7. Клиенттіц жолдаманы цайтарганы немесе жецілдік алганы 

негізгі цызметтіц табысын азайтады, бүл жагдай бухгалтерлік 
есепте цалай жазылады.

8. Туристік үйымныц негізгі цызметініц табыстарыныц 
аналитикалыц есебін цапай дүрыс жүргізуге болады.

9. Туристік фирманыц негізгі емес цызметінен алган табысца 
цандай шоттар корреспондещгіясы беріледі?

10. Туристік үйымдардыц тәжірибесінде бага саясатын 
цүруда бага цалыптастырудыц цандай әдістері цолданылады?
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6. АҚШЛЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ЖӘНЕ ВАЛЮТАЛЫҚ 
________ ОПЕРАДИЯЛАР ЕСЕБІ______________

6.1.Ағымдағы банктік шоттағы ақшаныц есебі

Баніс бөлімшелері арқылы ақшасыз есеи айырысу тэртібі' 
Қа тқстан Республикасының «Ақша аударымы жэне төлемдері 
і уралы», «Ақшасыз есеп айырысу туралы» заңнамалары және 
Үлтгық банктің нұсқауларымен регтеледі. Ақшасыз есеп 
аііырысуды іске асыру үшін келесідей формалары мен құжатгары 
қолданылады: төлем тапсырмалары, чектер, аккреднтнвтер, төлем 
гапаптамасы-тапсырмасы, вексельдер жэне тағы басқалары. 
Лқшасыз есептесу формалары акңіаны телеуші мен оны 
идбылдауніы (сатъш алушы мен жабдықтаушы) арасындағы тиісті 
ксл ісім-шартпен анықталады.

Барлық ақшасыз есеп айырысуларды шартты түрде тауарлық 
жоне тауарлық емес деп бөледі. Тауарлық төлемдер -  бұл сатып 
алынған немесе еткізілген тауарлы-матерналдық қорлар, 
аі қарьшған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін алдын ала 
аванстық төлемдерді қосқандағы төлемдер; тауарлы еместер -  бұл 
(иоджетке, зейнетақы қорларына, әлеметтік сақтандыру 
үііымдарьша жэне т.б. төлемдер. Ақшасыз есеп айырысудың негізгі 
(|»ормаларына тоқталамыз:

Төлем тапсырмаларымен есеп айырысу -  тауарлық жэне 
гауарлы емес операңиялар кезінде қолданылады. Төлем тапсырмасы 
косіпорынның оған қызмет керсететін банкке өзінің шотынав: 
(ісисфицнардың -  ақшаны алушы атына белгіленген соманы аудару 
іуралы тапсырманы білдіреді. «Төлемнің мақсаты» бағанында 
қаіідай есеп айырысу екені, қандай мерзімге жэне қандай тауарлы 
операңия үшін, оның номері мен уақытына, басқада құжатгарға 
сілтеме жасалады. Қосылатын құнға салық сомасы бөлек 
корсетіледі немесе «ҚҚС-сыз» деген жазу көрсетіледі. Төлем 
гаіісырмаларын басқа қалалық жэне бір қалааық есеп айырысу 
кезінде де пайдаланады. Төлем тапсырмасы жазылған күннен 
Гіастап 10 күнге дейін жарамды болып саналады, әдетте банк төлем 
і аіісырмасын орындауға тек ақша иесінің шотында қаражат болған 
жагдайда алады.



Чектермен есеп айырысу. Чектер ақшалай және есептесу үшін 
деп бөлінеді. Ақшалай чекті кэсіпорын кассасына, еңбек ақы 
гөлеуге, іс-сапарға, шаруашылық немесе басқада шығындарға 
қолма-қол ақша алу үшін пайдаланады. Ақшалай чек қолдан сиямен 
бір данада жазылады, сырт жағында алынған ақшаның мақсатты 
мэлімдемесі көрсетіледі. Чекте қандай болсада, тіпті ескерту 
жасалған түзетулер жасауға болмайды. Чекте түзетулер жэне 
өшірулер болса, чек заңсыз болып саналады. Егер чек үстаушы 
чекті толтырған кезде қате жіберсе, онда осы бланк жэне оның 
түбіртегінде қиғаш сызық бойынша чек үстаушы «бүзылған» деген 
жазу жазып, күні мен қолыи қоюы керек. Бүзылған чек чек 
кітапшасында басқа чектермен бірге сақтау мерзімі аяқталғанға 
дейін басқа түбіртектермен сақталады. Чектер берілген күниен 
бастап 10 күн мерзімге жазьшады.

Есеп айырысу чегі тауарлар мен қызметгер үшін есептесу 
кезінде қолданылады. Чек -  бүл чек беруші мен алушы банктің 
арасындағы шартқа негізделген, чек берушінің алушы банкке 
жазбаша бүйрығын қамтитын осындай бүйрықта көрсетілген ақша 
сомасын чек ұстаушыға (соның ішінде чек берушіғе, егер ол езінің 
атына өзі жазып алса) төлеу туралы төлем қүжаты. Чек екі бөлімнен 
тұрады: чек жэне чектің түбіртегі. Чек кітапшасын алу үшін мекеме 
банкке өтініш береді жэне есеп шотында чек кітапшасы үшін ақша 
қаражатын анықгауға төлем тапсырмасын береді. Мекеме чекгердің 
бланкілерін өзіне қызмет ететін банк мекемесіне өзінің өтініші 
бойынша тігілген жэне жүйелі нөмірленген чек кітапшасы түрінде 
алады. Чек банкке салт ақшаларға айырбастауға өткізіледі, ал чектің 
түбіртегі мекемеде чек кітапшасында қалады жэне ақтайтын құжат 
болады. Банк салт ақшаларды чек бойынша қойылған қолдар мен 
мекеменің мөр бедерінің сэйкестігін тексергеннен кейін жэне 
ағымдағы есеп шотындағы ақшалай қаражаттардың бос қалдықтары 
шегінде береді.

Аккредитивтермен есеп айырысу тек басқа қалалық 
жабдықтаулар кезінде жэне тек тауарлы операциялар бойынша 
қолданылады. Бүл есептесу формасының мағынасы тауарлы- 
материалдық құндылықтармен жабдықтаушы мен сатып алушы 
арасындағы келісім бар болуында, жабдықтаушы орналасқан 
жердегі банкте сатып алушының есебінен аккредитив атпыляды 
Тауарлы-материалдық құндылықтарды жөиелткеннен кейін



жабдықгаушы банкке өткізу және басқада келісімде белгіленген 
қркаттарын ұсыиады жэне төлемді алады.Жабдықтаушының банкі 
(орындаушы банк) аккредитив бойьшша қаражатты дұрыс 
иайдалануьш қадағалайды, ол сол үшін аккредитив сомасынан 
белгіленген мелшерде комиссиялық алым алады. Аккредитив ашу 
үшін төлеуші (материалдық қүндылықтарды алушы) банк- 
эмитентке аккредитив ашуга шарттары көрсетілген өтініш: береді. 
Оны орындаған кезде жөнелтілген тауарлар немесе орындалған 
қызметтер үшін жеткізушінің есептік қүжатгары төленуі мүмкін. 
Аккредитив мерзімін сатып алушы 25 күн шамасында белгілейді. 
Аккредитивтер жабық (депоненттелген) немесе жабьшмаған 
(кепілденген), шақырып алынатын жэне шақырылып алыибайтын 
болып бөлінеді. Жабық аккредитив төлеушінің шотынан (немесе 
банк несиесі есебінен) меншікті қаражатын аудару арқылы 
ашылады, ал жабылмаған аккредитив орындаушы банктен ашылуы 
мүмкін, ол банк-эмитенттіің шотынан аккредитив сомасын есептен 
ншғару арқьшы жүргізіледі. Шақырып аланатын аккредитив 
жабдықтаушыньщ алдын-ала келісімісіз банк -эмитентпен 
өзгертіліп немесе жоюылуы мүмкін (мысалы, шарттың мәмілелерін 
орындамаған үшін). Шақырып алынбайтын аккредитив банк- 
эмитенттің түрақты өзгермейтін міндеттемесі болып табылады, 
барлық мәмілелер орындалған жағдайда аккредитив 
бойыншатөлемдер жүргізеді жэне жабдықгаушының келісімінсіз 
өзертуіне немесе жоюға болмайды.

Төлем талап-тапсьфмамен есеп айырысу бір қалалық жэне 
басқа қалалық есеп айырысу кезінде негізінде жабдықгаушы мен 
сатып алушы арасында қолданылады. Телем талап-тапсырма сатып 
алушыға жеткізілген тауарларға, орындалған жұмысқа, көрсетілген 
қызметке ақы төлеу туралы көрсегіліен талапты растайтын 
құжаттар негізінде ұсынылатын талабын білдіреді. Ақша төлеуші 
банк төлем талап-тапсырманы алғаниан кейін үш күнде төлемталап- 
тапсырманы төлеуге (акңептеуге) қабылдау керек, ал егер төлеуден 
бас тартса немесе жартьшай төлейтін болса, ол жазбаша түрде 
хабарлама жіберуі тиіс. Толық телеуге немесе жартылай төлеуте 
келісім бергенде телем тапсырма жауапты тұлғалардың қолы 
қойылып, кэсіпорын мөрімен расталады.
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Вексельмен есеп айырысу гауарлы операциялар кезінде 
қолданылады. Бұл төлемді кешіктіріп төлеу нысаны болып 
табылады (немесе несие түрінде төлем түрі). Вексель белгілі 
мерзімде немесе талап бойынша көрсетілген ақша сомасын еш 
шартсыз төлеудің ақшалай міндеттемесі. Вексель бойынша төлемді 
кешіктірген болса үстеме төлейді, оның өз мөлшері белгіленеді. 
Вексель бойынша төлеуге міндетгеме алған түлға вексель беруші 
болады, ал вексель бойынша төлем алушы түлға ремитент (вексель 
үстаушы) болады. Вексельдің екі түрі бар жэй (соло) жэне 
аудармалы (тратга).

Жэй вексель -  бүны борышкер жазын береді жэне оған қол 
қояды. Екі тарап қатысады: вексель беруші жэне вексель үстаушы. 
Вексельде берілген орны мен күні, міндеттеменің жалпы сомасы 
немесе процент төлеу жөнінде міндеттеме бөлек і үрде, төлемнің 
мерзімі мен орны, алушының атауы, екі тараптыц қойған қолдары 
көрсетіледі.

Аудармалы вексель -  бүл вексельде көрсетілген соманы 
белгіленген мерзімде үсынушыға немесе үшінші тұпғаға 
(эмитентке) төлеу жөнінде кредитордың (трансанттың) борышкерге 
(трансатқа) берген бұйрығы. Аудармалы вексельді төлеуші 
(трассант) табыстау қолының (индосаменттің) көмегімен акцептеуге 
тиіс. Вексель бірнеше рет пайдалануы мүмкін, сөйтіп эмбебап 
несиелік-есеп айырысу қүжатының ролін атқарады. Вексель 
қаражаттардың айналымын, банктегі вексельдердің есебін 
(дисконттеуді) жылдамдатады. Қазақстан Республикасында 
банктердің вексельдер бойынша операцияларды реттейтін 
«Вексельдік айналым туралы» заң қабылданған.

Кәсіпорынның кассасынан есеп айырысу шотына қолма-қол 
ақшаны өткізген кезде қолма-қол ақшаны өткізуді жариялау кұжаты 
пайдаланады. Бұл қүжат үш бөліктен түрады: хабарлама, түбіртек 
жэне ордер. Хабарлама қолма-қол ақшаны өткізгенді ақтаушы 
ретінде банкте қалады, түбіртек ақшаны өткізгенді растаушы болып 
қайгарылады жэне кассалық шығыс ордеріне тіркеледі, ордер банк 
көшірмесіне қосылады. Әдетте банк қолма-қол ақшаиы өткізуді 
жариялау хабарламасын есеп айырысу шотына ақшаны өткізу 
кезінде компьютерде толтырылады.
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Есеп шот иелерінің келісімінсіз ақшаны аудару сот шешімі 
негізінде орындау парақгары бойынша, шаруашылық істер 
коллегиясыньщ бұйрығы бойынша, салық үйымдарыныц өкімімен 
айып пүл, өсімді өндіру негізінде, басқада зацдылыққа сэйкес 
оидірілетін сомалар бойынша жүргізіледі. Телеушінің келісімінсіз 
қаражатты өндіріп алу үшін банкке инкассалық өкім беріледі, ол 
юлем талап-тапсырма бланкісінде тиісті қүжаатарды тіркеп 
огкізіледі.

Қазақстан Республикасындағы кэсіпорындар мен үйымдар 
арасында, басқа мемлекеттердегідей есеп айырысу ақшасыз банк 
бөлімшелері арқылы іске асырылады. Банк ақшасыз есеп 
айырысуды жүргізу жэне бос ақша қаражатын сақгау үшін үлттық 
немесе шетел валютасында ағымдағы жэне корреспонденттік 
шоггар ашады. Корреспондентгік шотгарды заңды түлғаларға жэне 
жеке кәсіпкерлерге банктермен, банктік емес қаржы үйымдармен 
ссеп айырысу үшін ашады. Ағымдағы есеп айырысу шотьш ашу 
үшін кэсіпорын банкті таңдайды жэне келесі қүжаттарды үсынады: 

-заңды органдарда тіркелген жарғының нотариат куэландырған 
көшірмесін;

-мемлекеттік тіркеуден өткендігін растайтын уэкілепі орган 
берген белгіленген нысандағы қүжаттьщ нотариат куэландырған 
кешірмесін;

-статистикалық карточкасының (статистикалық органдарда 
ііркелген) нотариат куэландырған көшірмесін;

-салық есебіне түрғанын растайтын салық қызметі органы 
берген қүжаттың көшірмесі;

-мемлекеттік жэне орыс тілінде жасалған қол қою үлгілері және 
мөр таңбасы бар құжат;

- банк шотын ашу жәнінде өтініш;
-банк шотын ашу туралы банкпен келісім-шарт, екі данаца. 
Соңғы үш қүжатты банк береді. Кәсіпорын салық органдарын 

банкте ессп шотын ашқаны жонінде хабарлайды , онда қандай 
банкте екені жазылады. Банк шот номерін белгшейді жэне оны ақша 
қаражатының жылжуымен байланысты барлық бастапқы 
қүжаттарға жазады.

Банктен қолма-қол ақша алу үшін кэсіпорын чек кітапшасын 
алады, оны алар алдында бекітілген үлгіде ©тініш толтырады.
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Банктегі ағымдағы шот бойынша операциялар шот иесінің 
тапсырмасы негізінде немесе шот иесінің төлеуге келісім берген 
үшінші тұлғалардың талаптамалары негізінде. Шот иесінің 
келісімісіз зандылыққа сэйкес жағдайларда сот шешімі, салық 
органдарының шешімі бойынша шоттан ақша төлеуге болады.

Кәсшорынның шотын жургізуші банкпен жасалған келісім 
бойынша банк шот иесінен көрсетілген кассалық қызмет,
төлемдерді өңдеу және басқада қызмет үшін төлем алады. Егер қате 
жазылған сомалар анықгалса онда банк өзбетінше шот иесінің 
тапсырмасынсыз шоттан сомалар аударуға құқылы.

Есеп айырысу шоты бойынша жүргізілген операциилардың 
дүрыстығын есепке алу жэне бақылау үшін банк үйымдарының 

_ мекемемен жасалған келісім-шартқа сэйкес белгіленген мерзімде 
банктің мөрімен қуэландырған банктік (ағымдағы) есеп шоттары 
бойынша көшірмесін беруді жүргізеді. Көшірмеге осында
көрсетілген ақшалай қаражаттарды есегхке алу жэне есептен шығару 
операцияларын растайтын барлық ақтайтын есеп айырысу төлем 
қүжатгары тіркеледі.

Банктік ағымдағы корреспондентгік шоттардағы үлттық валюта 
түріндегі ақшалай қаражатгардың қозғалысы бойынша жасалған 
операцияларды есепке алу 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы 
ақша қаражаты» шотында жүргізіледі. Банк мекемесі үшін 
ағъшдағы, корреспондентгік шот пассивтік шот болады, өйткені ол 
тартылған қаражаттар сомасын көрсетеді, сондықтан банктің
көшірмесінде ақшалай қаражатгардың түсуін шоттың кредитінде, ал 
есептен шьиуын шотгың дебеті бойынша көрсетеді.

Мекеме үшін ағымдағы, корреспондентгік шот активтік шот 
болады, сондықтан мүнда бүл операциялар керісінше көрсетіледі, 
яғни шотгың дебеті бойынша ағымдағы, корреспондентгік шотқа 
түскен ақшалардың сомасын, ал бүл сомалар ақшалардың түсу 
түріне байланысты басқа әртүрлі шоттардың кредиті бойынша, ал 
бүл шоттың кредиті бойынша ағымдағы, корреспонденттік шоттан 
есептен шығарылған ақшалай қаражаттар, ал бүл сомалар 
шығындардың түріне байланысты басқа әртүрлі шоттардың дебеті 
бойьшша көрсетіледі.
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Ағымдағы банктік шотгағы операциялар есебі
Кссте 6.5

1030 шоттьщ дебеті және басқа 
пютгардьщ кредиті

1030 шоттың 
кредиті жэне басқа 
шоттар-дың дебеті:

С-до: ай басындағы ақша 
қалдыгы, ақшаның қабылдануы: К-т

ақшаның 
жұмсалуы: Д-т

1210 Сатып алушылардан түсім Жабдықтаушыларға
төленді 3310

1010 Кассадан хабарламамен Кассаға чекпен 1010

3510 Сатып алушылардың авансы Қате есептен 
шыққан сома 1280

3390 Банк көшірмесі бойынша қате 
жазылған сома

Несиені төлеу, 
қайтару

3010,
4010

5110 Қурылтайшының жаргылық 
капиталға салымы

Жарғылық 
капиталға басқа 
мекеменің салымы

2210

3010 Несие алу
Ағымдағы 
төленген 
жал ақы

3360

6120 Акциялардан дивидендтер Жалдау бойынша 
сый ақы 3380

1260 Алынған ағымдағы жал ақысы Бюджетке салықтар 
төлеу

3110-
3190

1270 Жал ақы бойынша сыйақы Еңбек ақыны 
карточкадан төлеу 3350

3520 Алдын-ана алынған жалдау ақысы , 
аванстар

Банк қызметін 
толеу 7210

1280 Басқа дебиторлық қарыздың түсуі Кредиторлық 
қарызды төлеу 3390

6.2. Кассалық операциялардың есебі

Еңбек ақы төлеуге, іс сапар, шаруашылық және басқада 
шығындар жүмсауға қолма қол ақша керек, сол үшін касса қажет. 
Ақша қаражаттарын сақгау, қабылдау мен беру үшін эрбір 
шаруашылық жүргізуші субъектісінің кассасы болады. Касса 
орналасқан үй-жайы кассалардың техникалық жағынан беріктігі 
жэне өрттен сақтау сигналнзаңия қүралдарымен жарақтандьфу 
жөніндеғі талагітарға сэйкес оқшаулануға эрі жабдықталуға тиіс. 
Кэсіпорын басшьшығы банкке ақша өткізу кезде, банктен қолма-қол
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ақша алған жағдайда кассадағы ақшаның сақталуын қамтамасыз 
етуі тиіс.Белгілі бір субъектіге тиесілі емес қолда бар ақша мен 
басқа да құндылықтарды кассада сақтауға тыйым салынады. 
Субъект өзінің кассасында қолда бар ақшаны қажетті шекте сақтауы 
жэне ақша түсімін ең аз мөлшерде пайдалануы керек. Ең аз 
мөлшерден тыс нақты ақшаны субъект есеп айырысу шотына қоса 
есептеу үшін банк мекемесіне өткізуге тиіс.

Есептік саясатта касса операңияларын жүргізу тэртібіне 
арналған бөлім болуы тиіс. Касса операңияларын жүргізу кассирге 
жүктеледі. Кассир-материалдық жауапты адам. Ол касса 
операцияларын жүргізу тэртібімен таныс болуға тиіс. Осыдан кейін 
ғана оның материалдық толық жеке дара жауапкершілігі туралы 
онымен шарт жасалынады.

Кассир ақша қаражаттарын банк мекемелерінен ақша чекгері 
бойынша алады. Кассалық ордерлер кассадағы ақшалай 
операциялар бойынша негізгі басгапқы қүжа'гтар болып табылады. 
Қолма-қол ақшаларды кассаға қабылдау КО №1 нысанындағы кіріс 
касса ордері бойынша жүргізіледі, ол кіріс ордердің өзі жэне 
түбіртектен тұрады. Түбіртек кассаға ақшапы өткізген адамға 
беріледі. Кассалық кіріс ордерге бас есепші жэне кассир қол қояды. 
Қолма-қол ақшаларды кассадан беру КО №2 нысанындағы шығыс 
касса ордері бойынша немесе шығыс касса ордерінің мөртаңбасы 
қойылып, тиісті түрде рәсімделген қүжаттар (толем тізімі, қолма- 
қол ақшаны беруге өтініш, шотгар) бойынша жүрғізіледі. Шығыс 
кассалық ордерге бас есепші мен басшының қолы қойылған болу 
керек. Егер шығыс кассалық ордерге қоса берілетін қүжатта рүқсат 
ету туралы басшынығ қолы болса, онда оның шығыс кассалық 
ордерде оның қойған қолының болуы міндетті емес.

Кассалық кіріс ордері мен шығыс кассалық ордерді кассаға 
берілгенге дейін бухгалтерияда кіріс жэне шығыс касса ордерлерін 
тіркеу журналында (КО №3 нысаны) тіркеледі. Операциялар 
жасалғаннан кейін ордерлерге кассир қол қояды, ал оған қоса 
берілген қүжаттар мөртабан қоюмен немесе күні көрсетілген 
«төленді» жазумен өтеледі.

Ақніа қаражатгарының келіп түсуі мен жүмсалуы жөніндегі 
барлық операцияларды кассир КО №4 нысанындағы касса кітабына 
жазады. Касса кітабы бір жьшға бір данада ашылады. Ол тесіліп 
байланған, нөмірленген жэне мөрленген болуы тиіс. Ондағы
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марақтардың саны басшы мен бас есешпінің қолдарымен расталған 
болу керек. Кассалық кітанта қүжаттардың номері, кімнен алғаны, 
кімге бергені, корреспонденңияланатын шот, кіріс, шышс 
жазылады. Күнде немесе басқа белгіленген мерзімде кассир жүмыс 
куні соңында бір күнгі ақшалардың кірісі жэне шығысы бсійынша 
жүргізілген операңиялардың жиынтығын есептейді де, кассадағы 
ақшалардың келесі күнге қалган қалдықтарын шығарады. Касса 
кітабындағы жазулар көшіру арқылы 2 данада жүргізіледі. Екінші 
даналары жыртналы болады жэне кассирдің есен беруіне қызмет 
сгеді. Егер кэсіпорьшда аздаған касса операциялары жасалатын 
болса, кассалық есеп беру үш-бес күнде бір рет жасалуы мүмкін. 
Кассирден қабылданған есептеме деректерін бухпштерия 
қызметкері тексереді.

Касса кітабында тазартып өшіру жэне түсіндірме ескерту 
жасалмаған түзетулерге тыйым салынады. Жасалған түзетулер 
кассир мен бас б}?хгалтер немесе оны алмастыратын адамның 
қолтаңбаларымен куэландырылады. Есептік саясатындағы 
белгіленген мерзімде кассаға түгендеу жүргізіледі. Түгендеу 
жүргізу үшін мекеме басшысының бүйрығымен комиссия 
гағайындалады. Түгендеу нзтижесі бойынша түгендеу кесімі (актісі) 
жасалады. Түгендеу кезінДе анықталған артгық ақшалар мекеменің 
габысына жатқызылады, ал жетіспеушілік сомалары кассирден 
ондіріліп кіріске апьшады. Кассалық кітапты, кассалық кіріс және 
шығыс ордерлерді электронды түрде орындауға рұқсат 
етіледі.Тауарларды, қызмеіті, жүмысгы өткізу кезіндегі есепгесуді 
қолма- қол ақшамен орындаған жағдайда мекемеде фискалды 
бақылау-кассалық аппарат қолданылуы тиіс жэне ол міндетті түрде 
сатып алушыға чек беріледі. Кассалық-бақылау аппаратын салық 
органдаррна тіркеуге қояды.

Кассалық операциялардың есебін жүргізуге 1000 бөлімшенің 
активті шоттары арналған:

-1010 «Кассадағы ақша қаражаты»;
1020 «Жолдағы ақша қаражаты».

1010 шоттың дебетінде кассаға түскен акдіалар, ал кредитінде 
кассадан жаратылған ақшаларды көрсетеді. Дебеттегі қалдық 
кассадағы ай басындағы қалдықты білдіреді. Кассирдің есебі 
пегізінде 1010 шотгың кредитіндегі жазуларды №1 журнал-ордерге 
жазады, ал дебеті бойынша 1 тізім жүргізіпеді. Кассирдің эр есебіне 
журнал-ордермен тізімде бір қатар арналады.



1010 шот бойынша келесі кесте 6.6 бухгалтерлік жазулар 
көрініс табады:

Кесге 6.6
Шот 1010 «Кассадағы ақша қаражаты»

1010 шоттың дебеті және басқа 
шоттардың кредиті

1010 шоттың кредиті жэне 
басқа шоттардың дебеті:

С-до: ай басыңдағы ақша 
қадцығы, ақшаның тусуі: К-т ақшаның жұмсалуы: Д-т

1210 Сатып алушылардан түсім Жабдықтаушыларга төленді 3310

1030 Есеп айырысу шотынан 
чек бойьпшіа

Есеп беруші тұлға іс-сапарға, 
шаруашылық шығындарына 1250

1250 Пайдаланбаған есепті 
сомалардың қалдықтары

Жаярлау қағазы бойынша есеп 
айырысу шотына 1030

1250 Жетіспеушілікті өтеу Несиені төлеу, қайтару 3010
1250 Келтірілген залалды 

қайтару Ағымдағы жал ақысы 3360
6210 Активтер сатудан Алдын-ала төленген жал ақы 1620
6120 Акциялардан дивидендтер Жалдау бойынша сый ақы 3380

1250 Қызметкерлерге берілген 
несиені қайтару езге кредиторлық қарызды өтеу 3390

1270 Жал ақы бойынша 
сыйақы Еңбек ақы төлеу 3350

3520 Алдын-ала алынған жал 
ақы, аванстар Инкассаторға түсім өткізілді 1020

6280 Түгендеу кезінде артық 
шыққан ақша қаражаты

Түгендеу кезіндегі анықгалған 
жетіспеушілік 1250

6 3 . Валюталық операциялар есебі

Шетелдік валютамен операция жасаушы кәсіпорындар, есепте 
1010 «Касссадағы ақша қаражаттары» шотын пайдаланады. 
Валюталық кассадағы есеп ұлтгық валюта кассасывдағы 
операциялар секілді жүргізіледі. Валюталық касса есебі үіпін бөлек 
касса кітабы, бөлек №1 журнал-ордер жэне оған тізім ашылады. Бүл 
құжатгарды, сонымен бірге кіріс жэне шығыс валюталық 
ордерлерді рэсімдеудегі айырмашылық, сол, ондағы сомалардың 
жазылуы шетелдік валютамен де, теңгелік эквивалентпен де қатар 
жүргізілуінде болып табылады.
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Есепте кэсіпорындар валюталық шотгарды ашу үшін 1030 
«Ағымдағы банк шоттарындағы ақша қаражаттары». .шотын 
найдаланады. , с,., ,

Бүл шот бойынша жазулар 1030 «Ағымдағы банк шотарындағы, 
ақша қаражаттары» шоты бойынша жазулар секілді бөлск №2 
лсурнал-ордерде және оның тізімінде валюталық шоттар бойынша 
банк көшірмелері негізінде сонымен қатар екі номнналда-шетелдік 
валюта жэне нарықтық курс бойынша теңгемен есептеу негізінде 
жүргізіледі. Ережеге сэйкес, екі валютамен жазу бөлшек түрінде 
жүргізіледі, кейде есептік тіркелімдердің екінші экземпляры 
найдаланады. Валюталық шот бойынша бастапқы қүжаттар мнналар 
болып табылады:

- валюталық кіріс ордері шотқа нақты валюта келіп түскен 
кезде толтырылады (түсім, пайдаланылмаған есеп беру сомасы және 
басқалары). Банктің штампымен бекітілген жэне кассирдің, 
орындаушы мен бақылаушыггың қолы қойылған. Банктің кіріс 
валюталық ордер көшірмесі шығыс валюталық касса ордерін жазуға 
негіз болып табылады;

- тапсырыс (вадюталық шығыс ордері)- шоттан кассаға нақгы 
валюта берген кезде толтырылады. Банкпен бекітілген тапсырыс 
көшірмесі кіріс валюталық ордерін жазуға негіз болады.

- аударма хабарламасы (тапсырыс)- шетелдегі орналасқан 
бенефициаріа (алушыға) валюталық қаражаттарды аударған кезде 
рәсімделеді.

Қазақстан Республикасындағы валюталық операңиялары 
«Валюталық реттеу туралы» заңымен жэне «Қазақстан 
Республикасында валюталық операңияларды жүргізу ережелеріне» 
сэйкес жүргізіледі.

Валюталық операңнялар есебә ҚЕ 2 ¥С  21 бөліміне «Шетелдік 
валютамен операңияпар есебі» сэйкес, оған эдістемелік үсынымдар 
жэне 21 ҚЕХС «Валюталық курстың өзгеру эсері» жүргізіледі.

21 ҚЕХС-на «Валюталық курстың озғеру эсері» сәйкес 
қаржылық есептілік түрақты орналасқан мемлекет валютасында 
жасалынады, демек, шетелдік валюта операциялары компанняның 
қаржылық есептіліктің бірегей валютасында есептелінеді. Қазақстан 
аумағында орналасқан барлық үйымдар өздерінің есептілігін үлттық 
валюта-теңгемен жасауға міндеіті.
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I

Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және 
қаржылық есеп беру туралы» Заңына сәйкес шетелдік валютамен 
операциялар мен болған іс-әрекеттер валюта айырбастаудьщ 
нарьщтық курсын қолдану арқылы Қазақстан Республикасының 
ұлттық валютасымен есептелінеді. Валюта айырбастаудың 
нарықтық курсы -  бұл теңгенің шетелдік валютаға орташа өлшемді 
биржалық курсы, ол Қазақстан қаржьшық биржа сессиясы негізінде 
қалыпгасқан жэне Қазақстан қаржы министрлігі Үлттық банкпен 
бірлесіп бекіткен ережемен анықталған.

Валюталық операциялар есебін жұргізуде нарьщтық курстың 
өзгеру нэтижесінде курстық айырма пайда болады. Бұл айырма 
шетелдік валютамен операция жасау күні және осы операция 
бойынша есеп айырысу күні немесе есеп беру күні арасында пайда 
болады.

Нарықтық курс көтерілгенде оң нәтижелі курстық айырма ал 
валютаның нарықгық курсы төмендегенде теріс курстық айырма 
пайда болады. Оң нәтижелі курстың айырмасын біржақгы пассивті 
6250 «Курстық айырмадан кіріс» шотында есептейді, ал теріс 
нэтижелі курстық айырманы активгі біржақты 7430 «Курстық 
айырма бойынша шыгыстар» шотында көрсетеді.

Шетелдік валютамен байланысты болған курстық айырманың 
кірістер мен шығыстардың басқа түрлерімен айыра білу керек 
(соманың айырмалар немесе курстық ауытқулар). Мүндай кірістер 
мен шығыстар валюта айырбастаудың нарықтық курсын бір күнде 
екі түрлі түрін қолдану ' нәтижесінде пайда болады, онда 
бухгалтерлік есепте шетелдік валюта бір курспен есептелінеді де , 
ал сол валюта басқа курспен сатылады жэне сатьшыгі алынады. Бір 
валютаны басқасына айырбастау нәтижесінде пайда болган кірістер 
мен шығыстар (үлттық валютаны басқа мемлекет валютасына 
немесе керісінше), негізгі емес қызметтен түскен басқадай кірістер 
жэне шығыстар деп, 6280 «Басқадай кірістер» және 7470 «Басқадай 
шьныстар» деген сэйкес шотгарьшда есепке алынады.

Кэсіпорындар курстық айырма нәтижесінде болатын 
шығындарды болдырмау үшін хеджирлеудің (тэуекелдік 
сақтандыру) эртүрлі тәсілдерін пайдаланады.

Қазақстандық кэсіпорындардың сыртқы экономикалық 
қызметінің үлғаюы, шетелдік валютаны қолдануда олардың 
көпжақты сыргқы жэне ішкі байланыстарының жүзеге асырылуы
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иллюталық операцияны жүргізу механизмін оқьні үйренуді 
қажетгілігі туындайды.

Кэсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесінің қалыптасуьша 
мэнді эсер етуінің бір айқындаушысы курстық айырманың пайда 
болуы болып табылады.

Курстық айырманың ақша қаражаттары бойынша валюталық 
шотта есептеленуі қиындық туғызбайды, яғни мүлдай айырманы 
қызмет көрсетуші банк өздері есептейді, ол туралы шот йесіне 
банктік көшірмемен хабарлайды.

Вачюталық операңиялар бойынша бухгалтерлік есептегі 
жазуларды курстық айырмамен қайта есептелінген қазақстандық 
геңгемен корсетеді. Шетелдік вашота операңияларымен есебіндегі 
бастапқы көрсету операңия жасальшған күндегі курс қолданумен 
жүзеге асырылады.

Демек, курстық айырма -  бүл шетелдік валюта бірлік санының 
үлттьщ валюта курсының өзгеру нэтижесін есепте көрсетуден 
туындаған айьфма.

Курстық айырманы есепгеу қиындыгы импорт-экспорг 
операңияларын жүргізуде, сонымен бірге басқадай дебитор мен 
кредиторлармен бұл қарыздардьщ теңгемен эквивалентінің оның 
пайда болуы мен өтеуі кезінде пайда болады.

Есепте курстық айырма олармен белгілі бір күнде есеп айырысу 
жүргізілген сәтте сол есепті кезеңде көрсетіледі.

Мысалы, экспортқа тауар 20 сэуірде шығырылды. 
Экспортталған тауар үшін есеп айырысу ағымдағы жылдың 28 
сәуірінде жүргізілді. Мүндай жагдайда, егер тауар жөнетілген күн 
жэне кедендік рэсімдеу күні сэйкес келсе, онда дебиторлық 
қарызды кедендік рэсімдеу күнгі курспен көрсетеді, яғни 20 сәуір 
күнімен. Валюталық шотқа ақшаньщ түсу күніне яғни 28 сэуірде, 20 
сэуір мен 28 сэуір аралыгындағы пайда болған курстық айырманы 
есептеуге гура келеді.

Сонымен, қурстьщ айырма операңия жасалынған күн мен оның 
есеп айырысу арасындағы күнде пайда болады.

Импорттық қызметтегі курстық айырма келісім қүнын нақты 
түтыну күні мен оның төлем күні арасында пайда болады. Мысалы, 
кэсіпорынға шетелдік компания 10000 американдьщ доішар 
сомасанда жарнамалық қызмет көрсеткен. 5000 америкаңдық
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доллар сомасында 1 сәуірде алдын-ала төлем жасалынған, ал тольщ 
қызмет көрсетуден соң 30 сэуірде толық есеп айырысу жүргізілген. 
Алдын-ала төлем күніндегі курс 153 теңге болған, ал толық есеп 
айырысу күнінде -  155 теңге болды, ал нақгы түтыну күніндегі (25 
сэуір) ол 154,5 теңге болған.

Дт Кт
1030 - 765000 теңге (153x5000) 1 сәуірдегі алдын ала телем;
7110 3310 - 1545000 теңге (154,5x10000) 25 сэуірдегі нақты
қызмет;
3310 1030 - 775000 теңге (155x5000) 30 сэуірдегі есеп айырысу;
7430 3310 - 5000 теңге (765000+775000+1545000)- курстық 

айырма;
Есеп беруші гүлғалармен есеп айырысудағы пайда болатын 

дебиторлық жэне кредиторлық қарыздардағы курстық айырма 
қарыздың пайда болу кезеңіндегі өзгерістер есебі мен оны өтеу күні 
арасында пайда болады. Мысалы, кәсіпорын қызметкерін іс 
сапармен шетелге жіберді және оған іс сапар шығынына 700 
американдық доллар берді. Ақша берген күнгі курс 155 теңге 
болды, ал аванстық есеп беру күнгі курс -  1 долларға 156 теңге. 
Қызметкер 600 американдық долларды шығнға жүмсады, ал қалған 
100 американдық долларды кэсіпорын кассасына аванстық есеп 
беруді бекіту үшін қайтарды.

Дт Кт
1250 1010 - 108500 теңге (155x700);
7210 1250 - 93600 теңге (156x600);
1010 1250 - 15600 теңге (156x100);
1250 6250 - 700 теңге (93600+-15600+Ю8500)-

курстық айырма
Бір валютаны келесіне айырбастау нәтижесіңде пайда болатын 

кірістер мен шығыстар, курстық айырмадан болатын кірістер мен 
шығыстардан ерекшеленеді. Мүндай кірістер мен шығыстар 
қаржылық есептеліпте негізгі емес қызмет нэтиже ретінде 
көрсетіледі. Олар бір күндегі екі әртүрлі курсты қолдану 
нэтижесінде пайда болады: нарықгық курс және нақты әрекет 
кезіндегі курс, яғни валюта сатылады немесе алынады. Демек, 
белгілі «сомалық айырма» деген айырма пайда болады.
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Ситуациялың есептер:
1. ЖШС турагент болып табылады және авиабгтеттер 

откізеді. Сатып алушы билет қүнын ЖШС-ныц кассасына 
толегенде кассалыц-бақылау аппаратында фискалды чек үрады 
ма? Егер чек үратын болса, онда ҚҚС қандай, өйткені салық 
салатын айналым ретінде тек комиссиялық сыйақы сомасы 
алынады.

2. Фирма туристік қызметпен агталысады және 
авиакомпаниялардыц келісімдерімен туристер үиіін 
авиабшеттерге бронъ жасау және сатып алу жүргізеді. Фирма 
авиабилеттіц қүнын туристерден алдын-ала қабылдайды. Осы 
операция ақша қаражатыныц шоттары және басқада 
кредиторлармен есептесу шоттарыныц корреспонденииясымен 
жазылады, сш салық салу үгиін айналымга тек авиабилетті 
сатқаны үшін комиссиялық алымныц қүны қосылады. Бүл 
жагдайда келесідей бухгалтерлік жазу беріледі:

р/с Операциялардьщ
мазмүны

Сомасы,
тенге

Шоттар
корреспонденциясы
Дебет Кредит

1 Турист авиабилет құныи төледі
45000

1010,1030
3390

2 Билет қунын авиаагенттік-ке 
төлеу 45000 3390 1030,1010

3 Комиссиялық алымдар бойыніпа 
агенттікке төле-нетін табыс

3 2328 1210 6010
4 Комиссиялқ алымдар бойынша

қ қ с 1210 6010
5 Авиаагенттіктен төленген 

комиссиялық алым қабыл-данды
2700 1030 1210

Бухгалтерлік жазулар дүрыс па?
Авиабилеттіц қүнын кірістер мен шыгыстардыц жалпы 

айнапымына қосуга болады ма?
3. Банк көшірмесінен шыгатын қалдықты қалай тексереді?
4. Қандай қүэісаттар бойынша кассага қолма-қол ақша 

беріледі?
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5. Инкассатордың 3000000 тг. түсімдг өткізгенгн және 
түсімді банктегі корреспонденттік ъиотңа ңабылдануы 
бухгалтерлік шоттарда цалай жазылады?

6. Ецбек ақы төлеу үшін банктегі шоттаи алынган акрма 
цандай цүжатпен рэсімделеді?

7. Уацытылы алынбаган депоненттелген еңбек ацы банктегі 
шотца цандай қүжат бойынша өткізіледі?

8. Түгендеу кезінде анъщпалган сомага цандай жазу беріледі:
- кассада ақша жетпеген жагдайда;
- кассада артық ақша табылса.

Бақылау сүрақтары:
1. Ақша қаражатының есебі қандай стандартпен 

рәсімделеді?
2. Операциялық қызмет нені білдіреді?
3. Инвестициялъщ қызмет нені білдіреді?
4. Қаржылық қызмет нені білдіреді?
5. Ақшасыз есептесудің формалары қандай?
6. Қандай қүжаттар арқылы қолма-қол есеп айырысу 

жүргізіледі?
7. Ақшасыз есептесуге крлданатын шоттар?
8. Валюталық операциялардың есебі үшін қолданатын 

іиоттар?
9. Ақша царажаттарыңа не жатады?
10. Банюпен шот ашуга қандай қүжаттар керек?
11. Қандай жагдайда аккредитивтермен есептесу 

цолданылады ?
12. Касса операцияларының есебінің жүргізілу тәртібі 

қандай?
13. Кассадагы ақшаның түгелдігіне кім жауап береді?
14. Туристік үйъш өздерінің есеп айырысу шотынан нақты 

ацшаның қозгалысын цалай бацылайды?
15. Багамдъщ айырманың ақша қозгалысындагы алатын орны 

қандай?
16. Банктегі өзге шоттарда нені есептейді?
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7. МЕЙМАНХАНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР НАРЫҒЫНЫҢ 
ҚУРАСТЫРЫЛУ НЕГІЗДЕРІ

7.1. Қазақстандағы қөнақ үй бизнесінін 
қазіргі жағдайы

Қонақ үй қызмет көрсеху саласына жатады, сондықтан 
үйымдастырушылық шаруашьшық қызметте өзіндік ерекшеліктері 
болады жэне ол түтынушылардың құқығын қорғау заңының, 
бухгалтерлік есеп жэне салық салу заңнамаларының талаптарын 
сақтауға міндетгі.

Қонақ үй қызметі -  негізгі және қосымша, төленетін жэне теғін 
қызметген түратын, түтынушылардың қажеттіпіктерін қанағатган- 
дыру үшін қонақ үй мекемелері үсынатын бірегей қонақ үй өнімі.

Біздің ойымызша, қонақ үй қызметінің экономикалық 
мазмүнына қарай отырып, оның келесідей ерекшеліктерін ашып 
корсету керек:

- қонақ үй қызметі болмашын қасиетгерге ие, қызмет 
көрсетуші мен тұтынушы арасындағы тікелей өзара байланыс 
болуда, сапасының түрақгы еместігі, қызметтің сақгауға келмейтіні, 
өндіріс проңесінің түтыну проңесімен сэйкес болуы;

- неғізғі (орналасу, тамақтану), қосымша жэне жалғасатын 
қызметтерден түрады: номерге дейін жеткізілетін сервис, фитнес- 
цснгр, сүлулық салоны, бақ, массаж, сувенирелер сататын дүкені, 
кір жуу қызметі, бассейн, мейрамхана, бар, казино, жағажай, 
наркинг, көлік жэне велосипедтерді жалға беру, шағын 
маркет,туристік бюро жэне т.б.

- қонақ үйдегі қызметті қалыптастыру, көрсету жэне 
қанағаттандыру кезіндегі барлық ңикл ажырамас 2 фактормен 
байланысты: материалды -  техникалық базамен (техникалық 
жабдық, ғимарат жэне т.б.) жэне адам ресурстарымен (персонал, 
қонақ үй келушілері). Қызметкерлердің мамандандырылуы мен 
хабардарлығы қонақ үй қызметінің сапасына, уақыттылы 
орындалуына жэне тиімділігіне эсер етеді.

- мейманханалық қызметтер сезілмейтіндікпен, орындаушы 
жэне түгынушының тікелей озара эрекеттесуі, сапаның түрақты 
еместігімен сипатталады, сақтауға жарамсыз болып саналады, 
олардың бөлінбейтіндігі өндіріс жэне түтыну проңесстерінің бір 
уақытта атқарылып сәйкес келуі:



і

- мейманханалық қызметіерге сұраныс маусымдық факторына 
тәуелді болады жэне уақытша фактордьщ ықпалын кішірейту 
мақсатының диверсификациясын ескертеді.

Қонақ үйдің эр номерінде қонақ үйде тұру тэртібі туралы 
ақпарат, өртке қарсы жэне электр тұрмыстық құралдарды пайдалану 
ережелері болуы қажет.

Қосымша ақыны қажет етпейтін қызметтің келесі түрлері 
жүргізілуі тиіс:

- жедел жэрдем көрсету қызметін шақыру;
- медициналық қорапты қолдану;
- корреспонденцияны номерге экелу;
- қайнаған ауыз суды, иие-жіпті, асхапалық жабдықтарды 

пайдалану.
Қонақ үйлердің қызметтері тікелей немесе турагепгтердің 

көмегімен немесе турпакет тұрінде сатылады.
Қазіргі заманда Қазақстанға қонақ үй шаруашылығының 

қарқынды дамуы тэн. Егер 2004 жылдың 1 қаңтарына елде 273 
қоиақ үй қызмет атқарса, ал 2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша олардың саны 893 -  ге жетті.

Кесте 7.8
Қазақстан республикасындағы қонақ үйлердің қызмет көрсетілген 

келушілердің сандық динамикасы 2004-2012. ж.ж.

£ & Жылдар
о £о. 3Ф Я 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

273 385 465 469 528 561 582 602 893
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2004-2012 жылдардағы қонақ үйлер саны 4 есеге және қызмст 
көрсетілген келушілер саны 2,7 есеге артуы көрініп түр, ол 
туризмнің дамуымен, республикадағы инвестициялық 
тартымдьшықтың жоғарьшауымен, материалды-техникалық 
базаның жаңаруымен жэне қайта құрылуымен байланысты. Меншік 
формасы бойынша қонақ үй қүрамында келесідей өзгерістер болды: 
өзге мемлекеттің заңды түлғалары мен азаматтарының меншік үлесі 
2004 жылдан бастан 4,4 %, 2006 жылы 6,9% - ға дейін өсті, жеке 
меншік үлесі- 86,8% - дан 87,3% дейін кебейді, ал мемлекеттік 
меншік үлесі 8,8%-дан 5,8% төмендеді жэне 528 қонақ үйдің 27-сі 
мемлекеттік меншікте, өзге мемлекеттердің, олардың заңды 
гүлғалары мен азаматтарының меншігінде-32, жеке меншік үлесі- 
456 жэне шетел қатысуымен біріккен үйымдардың үлесі 41 
қүрайды. Реснубликада қонақ үйлердің көбеюімен қатар қонақ үй 
шаруашылығының түрлері өзгеріп жатыр. 2008 жылы 528 
мекеменің ішінде мейрамханасы бар қонақ үйлер 177, 
мейрамханасыз қонақ үйлер 176, жастарға арналған туристтік 
лагерьлер мен таудағы туристік базалар 10, кемпингтер 3, эүрақгау 
үшін өзге де жерлер 99 қүрады.

Қонақ үй қызметі нарығындағы елеулі үлесті мейрамханасы бар 
қонақ үйлер үлесі алып отыр. Мейрамханасы бар қоиақ үйлер үлесі 
2004 жылы 43,1% - тен 2008 жылы 38,1% - ке төмендеген. Қонақ үй 
иарыгының талдауы көрсеткендей, қонақ үй секторы мен ішкі 
туризмнің дамуын тежеп түратьш бага дисбалансы қалыптасқан. 
Тап осы фактор қонақ үйлердің кеушілермен толатындыгына ықпал 
етеді.

Кесте 7.9
Республика облыстарындағы 2008-2013 жылдардағы қонақ 

үйлердің толтырылу динамикасы (%)

Облыс Жылдар
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(9 ай)
1 2 3 4 5 6 7

Қазақстан республикасы 23,5 20,1 20,3 24,0 24,9 22,7
Ақмола 15,1 24,6 14,5 23,3 21,7 22,6
Ақгебе 28,6 38,9 22,3 27,3 17,3 22,3
Алматы 14,6 22,4 11,9 8,4 13,4 14,1
Атырау 55,8 80,5 47,1 47,8 41,3 54,2
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7.9 кестенің жалғасы

1 2 3 4 5 6 7
Шығыс-Қазақстан 12,2 18,2 13,5 15,7 15,4 17,4
Жамбыл 26,6 27,2 24,6 22,9 36,6 26,9
Батыс-Қазақстан 56,7 105,2 19,4 29,1 18,0 22,9
Қараганды 16,1 41,8 15,1 16,8 16,5 16,5
Қостанай 32,9 123,2 23,2 34,3 29,0 24,2
Қызылорда 16,2 20,0 17,9 19,4 18,4 20,6
Манғыстау 58,5 158,9 61,6 88,4 50,3 34,9
Павлодар 12,8 24,5 13,1 21,3 13,6 16,1
Солтустік-Қазақетан 27,7 32,6 11,8 11,6 17,7 15,3
Өңтүстік-Қазақстан 17,4 18,6 15,1 16,8 13,6 18,7
Астана қаласы 35,1 26,3 28,4 31,1 34,5 33,0
Алматы қаласы 29,1 32,4 23,9 26,8 42,4 26,8

7.9 - кестеде көріп отырғандай, қонақ үйлердің орташа 
республикалық толықтырылу коэффициенті 2008 жылмен 
салыстырғанда 2012 жылы 1,4%-ға артқан, яғни 24,9% құрайды. Бүл 
коэффициенттің баяу өсуінің себебі тиімді бағамен жалға берілетін 
үйлерді көптен қолданғанда. Облыстық көрсеткіштердің 
толықгырылу коэффиңиенті бойынша 2012 жылы алдыңғы қатарда 
Маңғыстау облысы (50,3%), Алматы қ. (42,4%), Астана қ. (34,5%), 
Жамбьш (36,6%), Солтүстік Қазақстан (17,7%) жэне (29,0%) 
Қостанай облыстары алып отыр. 2008 жылмен салыстырғанда 
Атырау облысындағы қонақ үйлердің орналастыру коэффициенті 
26,6%-ға артуы инвестициялық тартымдылық пен туристік 
кластердің дамуымен байланысты. Көптеғен қонақ үйлер мезгілге 
тәуелді болмау мақсатында жэне тәуекелдің аз болуы үшін 
келесідей қосымша қызметтерді үсынады: конференция өткізу, 
фитнес, бассейн, ғимараттарды жалға беру жэне т.б. Республиканың 
жалпы пайда қүрылымындағы қосымша қызметтерден түсімнің 
үлес салмағы 2000 жылмен 2004 жылды салыстырғанда 2%(19,4%- 
17,4%) артқан, ал Алматы қбойынша ол 14,8% қүрайды.

Дүниежүзілік тэжірибеде бүл қызметтер қонақ үй пайдасының 
қүрылымында 50% алады. Қосымша. қызметтерді корсету бойынша 
ең жоғарғы сатыда Солтүстік Қазақстан облысы - 68,6%, Қостанай - 
45,6% жэне Шығыс Қазақстан 44,3% қүрады. Қонақ үй секторын 
дамыту талдауы бойышна 2005 жылы қонақ үйлердің 71,7% шағьш, 
20,8% - орта, ал 7,5% ірі мекемелер болып табылады. Қазақстанның
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сгшасына байланысты. Қонақ үй қызметінің қажетті сапасын қүру 
және қолдау үшін сапаны басқару мәселелеріне деген жұйелшікті 
талап етеді.

ІҚызмет сапасы күгілетін және алынған қызметтердің өзара 
іығыз байланысты болуымен сипатгалады. Біріныгісі қонақ үй 
қызметін көрсету процессіне дейін қалыптасады, ал екіишісі <;апаны 
бағалаудыц технологиялық жэне функционалдық процессгерінің 
ықпалымен қүбылған қызметті көрсегуде түтынушьшың күіуін 
көрсетеді. Қонақ қабылдаудың сэйкестік дэрежесін өзі алған 
қызметтен күткен нәтижелерін оның жүмсаған шығындарымен ( 
ақшапай, уақыты, қуаты мея психолоғиялық шығындарымен) 
салыстыру бойынша бағалайды.

Қазақстанның қазірғі мейманханалық иидусгриясы 
менеджменттің екі түрлерімен жүмыс істейді - отандьп; жэне 
шетелдік. Соңғысы шетелдік серіктестіктердің басқаруымен жүмыс 
істейтін қонақ үйлердің пайда болуымен жэне отандық 
мейманханалық қызметтер нарығының сапалы жаңа күйдегі түріне 
өткенін куэландырады. Мейманханапық шынжырлар Қазақстанның 
мсйманханалық секторының үйымдастыруына жаңа жолдарды 
қалыптастыруды үйретеді жэне мейманханалық қызмеггердің 
деңгейін жоғарылатудың процессіне түбегейлі өзгерту үлестерін 
кіргізеді.

Алматы қаласы бойынша қонақ үйлерді талдау нәтижесі 
бойынша, мүнда 3 топқа бөлуге болатын 57 қонақ үйден тұратын 
бәсекелестік орта бар екені анықгалды:

1) Шетел менеджментінің қатысуымен қонақ үйлерді басқару 
жүйесі, оларға (жоғары классты 4-5 жүлдызды халықаралық 
дәрежедегі қонақ үйлер жатады): «Интерконтиненталь Алматы» 
(АО КТ СП «Айт-Отель»), «Рахат Палас» (АО КА СП «Рахат»), 
«Амбаесадор» (ТОО СП «Қүрылыс стар») жэне т.б. Бүлар түру үшін 
жоіары бағамен, қазіргі заманғы матсриалды-техникалық базамен 
сипатталады жэне нарықта бэсекеге қабілетті больш табылады. 
Оған бірден-бір дәлел номерлік қорды толтықгыруда жоғары 
көрсеткіш көрсетуі, қызмет сапасы, твлем қабілеттілік пен 
қаржылық түрақтылық. Бүл қонақ үйлердің басқару түрі 
халықаралық қонақ үйлер шынжырына жатады, басқаруда 
тәжірибелі жэне бәсекеге қабілетгі түрлі қызметгерді қамтиды.
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Мысал ретінде жоғары классты қызмет көрсетуге бағытталған, 
эйгілі «Интерконтиненталь» қонақ үйімен франчайзинг 
келісімшарты бар бес жүлдызды «Интерконтиненталь Алматы» 
қонақ үйін атауға болады. Адам қорлары жэне маркетинг бөлімінің 
қызметі сапаны басқару бойынша бақылау жэне жүмыстың 
үйлестірулеріне жауап береді. Олар корсетілетін қызмегтердің күн 
сайынғы сапасын бақьшауды жэне стандарттар мен санитарлық 
нормаларға қызметтердің сәйкестіктерін жүзеге асырады, 
қызметшінің үйрену жэне қайта даярлауларын үйымдастырады. 
Қызметтердің жаңа түрлері жэне қызмет керсетудің қазірғі 
технологиясын үйреніп енгізеді, қызмет сапасын жоғарылату 
бағдарламаларын ендейді.

2) Жергілікті топ-менеджмент үсынатын жеке мейманханалық 
кзсіпорындар мен қонақ үйлердің менеджменг жүйесі, оларға: 
«Казахстан» (ТОО «Бурган»), «Астана Интеротель» (ТОО «Астана 
Интеротель»), «Айсер»(ТОО «Айсер»), «Аль-Фараби» (ИП 
«Айткулов»), «Казжол»(ТОО «МАК сервис») жэне т.б. жатады. Осы 
қонақ үйлер бағалардың түрлі болуымен, әғни үлкен 
шашырауымеи, нөмірлік қордың тозу дәрежесімен, қызмет көрсету 
сапасы жэне қаржы түрақтылығымен бейнеленеді. Басқарудың осы 
түріндегі қонақ үйлерге қызмет көрсету сапасын жақсартын, 
материалдық-техникалық базаны жаңартып жэне қазіргі талаптарға 
сэйкес қызмеперді дамыту стратегиясын өндеу керек.

3) Мекемелік мейманханальнс; кэсіпорындардың басқару 
жүйесі, оған «Әлия»(ТОО «Еңбек-2005») дэрежесі жоқ қонақ үй 
жатады. Мүндай түрдегі қонақ үйлерге қызмет көрсетудің сана 
көрсеткіштерінің жэне тиімділіктің төмен көрсеткіштері тэн. 
Негізгі мэселелер ескі жэне әлдеқашанғы материалдық-техникалық 
база, қызметкерлердің төмен еңбекақысы, демек 
мамандандырылған қызметшілердің тапшылығы болып табылады. 
Оларды дамытудың стратегаялық бағыттары ретінде іргелі жондеу 
бағдарламаларын қаржыландыру жэне ғимаратты қайга қүрастыру, 
қызмсітердің нарыққа жэне жеке меншік жүйесіне оту 
мүмкіндігінің белсенді алға басуы арқылы қызмет көрсету сапасын 
жоғарылату үшін қазірғі басқару жүйесі болуы керек.

Республикада жоспарланган соңғы жылдардағы туристтік 
саланы дамытудағы оң тенденциялар отандық туризм Қазақстанның 
элемпің бәсекеге қабілетті елу елдердің қатарына кіру стратегиясын
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іске асыруға өз үлесін енгізе алатынын куэландырады. Бүгінде 
«Келуші жэне ішкі туризмнің көлемінің өсу есебінен туризм 
иидустриясының қызмет көрсету саласындагы мемлекет жэне 
х і ш ы қ г ы ң  жүмыснен қамтьшуы бойынша түрақгы өсуді қаміамасыз 
стуі үшін бэсекеге түсе алатын туристхік индустрияны жасау 
міндетті болып отыр».

Республикада 2009 жылы 1720 тзфисттік кәсіпорын жүмыс 
істеді, ягаи 2003 жылмен салыстырғанда олардың саны 1, 5 есе өсті.

Туризм саласындағы барлық халықаралық шараларға 
Қазақстанның белсенді қатысуы, яғни туристгік кластерлердің 
дамуы, жекеменшік инвестшшяларының тартылуы, туризм жэне 
спорт министрлігінің күрылуы, мемлекетгік қаржыландыру, 
кәсіпорындарды лицензиялаудьщ бірыңғай жүйесін енгізуі негізгі 
кұраушысы мейманханалық сектор болып табылатын туризм 
саласының қарқынды дамуына мүмкіндік туғызады. Сондықган 
Қазақстан Республикасындағы туризмді дамытудың 2010-2014ж.ж. 
арналған Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мейманханалық 
кәсіпкерліктің жандануына бағытталған.

Туристтік саланың бэсекеге қабілетті мейманханалық секторын 
жасауға Қазақстанның инвестициялық тартымдьшығы мүмкіндік 
гуғызады.

2009 жылы жастардың туристтік лагерьлерін, тау туристтік 
базаларын, кемпинг жэне басқада орналасу орындарын ашуға, қонақ 
үйлерді дамытуға бағытталған жаңа негізгі қүралдардың 
инвестициялары 13241,3 млн.теңге қүрады, яғни 2006 жылмен 
салыстырғанда инвестиция колемі 3 есе өсті. Жекеменшік
инвестицияның көлемі 13046,8 млн.теңгені немесе 98,5% қүрады.

Қазақстанның инвестициялық тартымдылығьшың өсуіне 
қарамастан, мейманханалық кэсіпкерлікке деген салым жеткіліксіз 
болып қала береді. Мейманханалық шаруашылықгың нарығын 
галдау нэтижесі көрсетіп отыргандай, потенциалды инвесторларды 
мейманханалық сектор қызықгырмайды, әсірес ең үлкен
сүраныстағы эконом-класс қонақ үйлері. Себебі, жүвлсалған
қаржының қайту мерзімі 8-10 жылдарға жететін қымбат жер 
гелімдері жэне жылжымайтын мүлік объектілері болып табылады. 
Инвестициялық жобалардың ерте кезеңдеріне тэн нарықгың
гүрақсыздығы, көптеген тэуекелдер инвестиция көлемінің өсуін 
баяулатуға алып келеді. КАГиР зерттеулері бойынша
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мейманханалық жобаның жиынтық құныидагы жердің құны 15-25% 
құрайды, Алматыдағы шығын 50%-ке дейін жете алады. Сондықган, 
тартымды болып бұрыиғыдай мүмкіндіғі бойынша көрікті, іскер 
мейманханалық кәсіпорыңцар табьшады.

Халықаралық стандарттарға жауап беретін жэне қосымша 
қызметтердің толық спектрін жеткілікті керсететін жергілікті 
орташа деңгейдегі қонақ үйлердің қүрылысының тұжырымдамасын 
өңдеудің жэне басқарудың сауатты конңепңиясын құрастьіруды 
қажет етеді. Оны іске асыру үшін экімшілік тарапьшан қолдау 
қажет, яғни жер телімдерін бөлудегі жеңілдік шартгары, аймақгық 
деңгейдегі мастер-жоспарды қүрастыру проңессін жьшдамдаіу, 
шараларды қаржьшавдыруды қамтамасыз ету, сонымен бірге кеден 
бажы жэне салық салу бойынша жеңілдіктерді енгізу. 
Инвестиңиялардың максималды көлемдері жэне инвестиңиялық 
салық преференңияларыньщ қолданысқа енгізу мерзімдері 
ескерілген қадамдарының бірі № 851 2006 жылдың 7 қыркүйегінен 
бастап қабылданған ҚР-иың үкіметінің қаулысы болды. 
Мейманханалық кэсіпорыңдар жалға берілетін пәтерлермен 
бэсекелесе алады, егер жалдауға бағаны төмендетсе, бүған Үкімет 
тарапьгаан қосылған құнға салықты уақытша жою жолымен қол 
жеткізуғе болғанда.

Мейманханалық қызметгердің сапасын жоғарьшатудың басқа 
тиімді бағыты қызметкерлерді басқару больш табылады. Қонақ 
үйдің қызметкерлерінің барлығьша оріақ және қызмет көрсету 
сипатындағы дербес мүдцелілікгі сипаттайтьш қызметкерлерді 
басқаруға бағытталған бағдарлама эзірлеу керек, себебі ол қонақ 
үйдің қызметінің қаржы көрсеткіштерін жэне келушілердің 
қажеттіліктерін қанағатгандыруға, басқаруға кешенді жол, қызмет 
көрсету сапасын жоғарьшатуды қамтамасыз етеді.

2006 жылы мейманханалық секторды мамандандырьшған 
мамаңдармен қамтамасыз ету үшін, Қазақстан республикасының 
Президентінің «Болашақ» атты басты мамандьгқгарды бекіту 
тізіміне халықаралық стипендияны беру мақсатында 
«Мейманханалық кәсіпкерлік» (магистратура ) кірді.Туризм 
индустриясы жэне мейманханалық шаруашьшық үшін мамаңдар 
дайыңдау 32 жоғарғы оқу орынында эзірленеді, олардың ішінде 17
-  сі Алматыда.
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I йІІІІ11 = і 
11 і 1

Мейманхана қызметінің сапасын басқару — келушілерге қызмет 
ісорсетіп, қажет деңгейдегі табысқа жету үпіін тиісті ресурстарды 
ііайдапануды жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және 
бақылаудың үздіксіз процессі.

Соңғы он жылдықтарда дамыған қонақжайлылық индустриясы 
ісәсі п орындарының дамыту бағыттарына келесілер жату керек:

1. Мейманханалық жэне мейрамхана ұсынысының терең 
мамандандырылуы.

2. Халықаралық мейманханалық жэне мейрамхана 
шыижырларының пайда болуы.

3. Шағын кәсіпорындардың желісін дамыту.
4. Жаңа компъютер технологияларын қонақжайлылық 

индустриясьша енгізу.
Соңғы кездері толық сервистік дэстүрлі мейрамханалар мен 

огельдермен қатар ұсынылатын қызметгер жэне тамақгардың 
қыскартылған жиыны бар мамандандырылған кәсіпорындар көбейе 
бастады. Кәсіпорындардың мамандандырылуы эр түрлі болады. 
Қонақ үйлер туристтік нарықтың нақгы сегмент өкілдерінің қызмет 
корсетуін бағдарлай алады: мысалы, демалысын гольфке арнайтын 
іслиенттерге, шаңғыда сырщнау, аттпен серуендеу турларьша жэне 
гағы басқалар, конгресске, көрме, жэрмеңкеге тағы сол сияқтыларға 
кетіп бара жатқан туристгерғе арналған.

Қонақжайлылық кәсіпорындарының мамандандыру күрделілігі 
өңдеуте жэне қызмет көрсетудің жоғары стандарт-тарының алға 
басуындағы үлкен рөл ойнайтын халықаралық шынжырлардың 
білім тенденциясымен өзара байланысты.

Әдетте шынжыр туралы айтқанда, шынжырдың басқаріуының 
тікелей бақылауында болатын кәсіпорындар тобы деп түсінеді олар 
үжымдық кәсіпкерлікті жүзеге асырады. Шынжыр менішкті 
і имараттарды иемдене алады немесе оларды жалға аяа алады. 
Шынжырды басқару аппараты пайданы бөлуде арты қш ылы ққа ие, 
бірақ сонымен бірге (жеке алғанда қаржы) кез келген 
операциялардан пайда болуы мүмкін барлық жоғалтуларға жауап 
береді.

Қазіргі кездегі «Өндірістегі стандарт» болып есептелетіндердің 
көпшілігі, немесе өздері бастады, немесе қонақ үй шынжырьшан 
қолдау алды. «Холидей Инн» телеконферен-цияны белсене 
найдаланған бірінші мейманханалық шыижыр болды. «Хайятт»

111



корпорациясының қонақ үйлері артриумның орналастырылу 
элементтері бар үлкеи фойемен жэне шыны лифтгармен 
сипатталады. Көкөніс барлары, домалақ пішінді терезелер, нөмірлік 
қордың компьютерлік есепке алынуы - бүл жаңалықтардың кейбір 
мысалдары ғана.

90-шы жылдардың ортасында ең ірі мейманханалық 
біріктірулер жэне шынжырлардың бақылауында дүниежүзілік 
мейманханалық қордың 30% болды. Көптеген басқа тенденциялар 
сияқты, мейманханалық шынжырлардың да қалыптасуы АҚШ-тан 
бастау алды.

Бүл процесс қонақжайлылық экономикасына эсіресе интенсивті 
түрде 60-ші жылдарда енді. 90-шы жылдарының басында 
американдық мейманханалық шынжырлардың ықпалы әлемде

- үстем болды. Қазіргі уақыіта олар ои бастаушы дүниежүзілік 
мейманханалық шынжырлардан Ассог(Франция) мен Ғогіе 
РЬС(¥лыбритания)-ны қалдырып, еуроиалық шынжырларды 
ығыстырды, яғни ТгаусІ0(І§е Іійегпайопаі мен іМазІег Нояй 
Іпіетагіопаі-ды.

Халықаралық мейманханалық қауымдастық (ХМҚ) 
мейманханалық шынжырларды үш категорияға бөледі:

1. бірінші -  бүл бірлескен шынжырлар -  меишігінде көп 
кәсіпорындары бар мейманханалық корпорациялар;

2. екінші -  жеке кәсіпорындар үшін қызмегтерді броньдаудың 
ортақ жүйесін қолдану, қымбат бағалы жарнамалар, маркетинг 
түжырымдамасы үшін біріі'етін тэуелсіз кәсіпорын-дардың 
шынжырлары;

3. үшінші - басқару қызметтерін үсынатын шынжырлар.
Шынжырлардың жетістік себептеріне контеген көзқарастар бар.
Деғенмен талассыз себептер өнім ретіндегі түрақтылық, әртүрлі

кәсіпорындарға қызметтеріыің үқсастығы, сонымен бірге 
бағалардың қол жетімділігі болып табылады.

Меймаиханалық шынжырға кіретін қонақ үйлердің эрбірінің өз 
маркаеы болады. Өз фирма атауларын қатал үстагі түратын 
серіктестіктердің артықшылығы оның орналасуына тэуелсіз, яғни 
бүл шынжыр кэсіпорындағы қызмет корсету сапасы жэне 
орналастыруды айқын үсыну жеткілікті, бір мейманханалық 
шьшжырдың қызметтерін қолданатьін түтынушылар болып 
табылады. Жаңа қонақ үйдің ашылуына дейін бүл мейманханалық
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шынжырлар оның жарнамасы және броньдауды өткізеді, тұрақты 
іахиенттер сапар уақытында дайындалған кездейсоқ таңдауға белгілі 
марканың жаңа қонақ үйлерін қалайтындарына алаң болмайды. 
'Гәжірибе көрсетіп отырғандай, мейманханалық шынжыр қонақ 
үйдің ашьшуына дейін оның барлық реквизигтерін қонақ үйлердің 
үлттық тізіміне, сонымен бірғе эр түрлі арнайы анықтамаларға 
қосатынын көрсетеді.

Дүниежүзілік туристгік нарьіқіа мейманханалық 
шынжырлардан басқа түпкі мақсаты - мейманханалық 
кәсіпкерліктің жақсы өкілдерін топтастыру болып табылатын 
ерекше біріктірулер белсене жүмыс істейді. Мысалы, 1928 жылдан 
бері ең мықты қонақ үйлерді анықтау жүмысын «Дүниежүзінің 
алдыңғы катарлы қонақ үйлері» халықаралық корпораңиясы 
жүргізеді. Ол жыл сайын таңдаулы кәсіпорындар туралы 
мәліметтерді озінің арнайы каталогына салып отырады. Осы сияқты 
жүмысты «Брекше қүқықты қонақ үйлер мен әлем курорттары» 
халықаралық мекемесі де 30 жыл бойы атқарып келе жатыр. 1968 
жылдан бері штаб -  квартирасы Парижде орналасқан «Әлемдік 
қонақ үйлердің тынышы» халықаралық қонақ үй ассоңиаңиясы 
қызмет атқарып келеді. Осы ассоңиаңияға кіргенде келесі 3 
критерий бойынша бағалау жүргізіледі: табиғи жэне жағымды 
қоршаған орта; қолайлы ғимарат жэне өзіне тэн сипаты бар қонақ 
үйдің интерьері; қазіріі заман талаптарына сай қонақжайлылық, 
сонымен қатар керемет ас үй.

Еуропада мейманханалық шынжырлардың жүмыс істеуінің 
үйлестігі мен тәуелсіз мейманхана жэне қонақ үй ассоңиаңиялары 
бойынша мэселелермен үлттық қонақ үйлер қауымдастықгары 
жэне Еуропалық экономикалық қоғамдастық мейрамхана-ларының 
конфедераңиясы айналысады (ХОРТЕК).

Мейманханалық шынжырлардың сандық өсуі, олардың 
араласып кетуі жэне біріктіруі үсыныстың жэне демалыстың 
алуантүрлілігін төмендетуге қатысты қате пікір туғызады. Дегенмен 
іс жүзінде кері тенденңия байқалады: шынжырлардың таратылуы 
туристтердің түрлі талаптарын қанағаттандыра алмайды, бүл 
ерекше өзіндік қайталанбайтын тэрізді тәуелсіз шағын қонақ 
үйлердің дамуына ықпал етеді. Мамандар осындай қонақ үйлерді 
21-ғасыр қонақ үйлерінің түптүлғалары деп санайды: ыңғанлы, 
шаруашылық стилінде соғьшған жэне қызметті қол жетімді бағамен
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ұсыиатын, жүмыс пен демалысқа керектің бэрі бар, мейрамханасыз 
(мейрамхана бөлек жақын жерде орналасуы керек ден саналады), 
мұода юшентгер сапалы жеке қызмет ала алатын болуы тиіс.Саясат 
нарығының негізгі қүралы шағын қонақ үйлердің 
қайталанбауншлығы болып табылады.

Тәжірибе көрсеткендей, шағьш қонақ үйлер дегеніміз -  пайда 
алу мақсатымен еркін басқаруда, меншікте жэне қолдануда болатын 
тәуелсіз қонақ үйлер. Нарықтық қатынастар жағдайында басқа 
субъектілерге тәуелзіз болғандықтан, басқа компаниялармен 
жасалған келісім міндеттемелері басқару мәселерінде немесе 
қызмет көрсетуде біредің белгісін пайдалану кезінде кэсіпорынның 
статусын озгертудің қажеттілігі туындамайды.

7.2. Қонақ үйлерді классификациялау жүйесі

Қонақ үйлер эр түрлі белгілеріне қарай топтастырылады. 
Барлық қонақ үйлердің қызметтері келесідей больш бөлінеді:

1. Үптелу (комфорт) деңгейі
2. Номерлік қордың сыйымдьшығы
3. Түрмыстық қызмет көрсету
4. Орналасқан жері
5. Қонақ үйдің жүмыс мерзімі
6. Тамақтандыру
7. Қонақ үйге келу үзақгығы
8. Бағадеңгейі
Орналасқан жері жағынан келесідей болуы мүмкін:
- қаланың ішінде орналасуы (орталықта немесе қала 

шетінде).Әдетте орталықта орналасқан қонақ үйде іскерлііс 
мақсаттағы қонақ үйлер, отельдер, отель - люкстер жэне орта 
класты қонақ үйлер орналасады.

- теңіз жағалауында орналасатын қонақ үйлер. Мүнда 
орналасуына қарай теңізден арақашықтығы 50м, ІООм, 150м, 200м, 
ЗООм -  ге дейін орналасады.

- таулы жердегі қонақ үйлер. Бүл турнстік маршрут 
бойындағы демалуға ыңғайлы жерде көркем пейзажды табиғат 
аясында орналасатын қонақ үйлер. Таулы жердегі қонақ үйде, 
әдетте қонақтардың жаздық жэне қыстық демалысына қаасетті
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жабдықтар болады, мысалы альпинистік жэне таушаңғылық 
еаймандар жэне тағы басқалары.

Қонақ үйдің жүмыс мерзіміне байланысты:
1. жыл бойы жүмыс істейтін қонақ үйлер
2. маусымдық курорттық қонақ үйлер
3. бірмезгілдік
Тамақтану бойынша:
1. Толық пансион -  (орналастыру жэне қосымша 3 - 4  ретгік 

тамақтандыру ).
2. Орналастыру мен таңғы асты ғана үсынатын қонақ үйлер.
Келушілердің қонақ үйге келу үзақтығына қарай:
1. көп уақытқа келу;
2. қысқа уақытқа келу.
Қонақ үйдің номерлерінің бағасына қарай:
• бюджетгік бағасы -  ( 25 -  35 $ )
• эконом класты қонақ үй -  ( 35 -  55 $ )
• орта класты қонақ ү й - (  55 -  95 $ )
• бірінші класты қонақ ү й - ( 9 5 - 1 9 5 $ )
• апартаментгі қонақ ү й - ( 6 5 - 1 2 5 $ )
• фешенебельді қонақ үй -  ( 125 -  425 $ ).
Қонақ ұйлерді көлікпен қамту бойынша, меншік туріне, басқада 

қосымша қызметгері бойынша жіктеуғе де болады, алайда эрдайым 
жіктеғенде бірінші кезекте үптелу (комфорт) деңгейі 
қарастырылады.

Қонақ үй қызметінің сапасын басқару кезіндегі мэселелерді 
шешудегі комфорт деңгейіне байланысты қонақ үйлерді жіктеудің 
ролі зор. Үптелу (комфорт) деңгейі бүп кешенді талаптама 
критерпй, оның қүрамы келесідей талаптардап түрады:

1. номерлік қордың жағдайына байланысты: номердің көлемі, 
бір орынды (бір бөлмелі) бөлмелердің үлес салмағы болуына қарай, 
көп бөлмелі номерлер, аппартамент-номерлер жэне коммуналдық 
қамтамасыз етілуі;

2. жиһаздардың, жабдықтардың, санитарлық гиғиеналық 
затгардың болуы жэне олардың жағдайы;

3. қонақ үйде тамақтандыру орындарының бар болуы жэне 
олардың жағдайы;

4. қонақ үй ғимаратының, онда жер асты жолдарыпың жэне 
қонақ үй территориясының жақындау, маңайының көгаддаиу 
жағдайы;
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5. қонақ үйдегі ақпаратты технологиялық жэне техникалық 
жабдықталуын қамтамасыз ету, соның ішінде телефон, телевизор, 
спутник байланыс, тоңазытқыш, мини бар, мини сейф, 
интернеттердің болуы;

6. қосымша басқа да қызмет түрлерінің болуы.
Көрсетілген параметрлер барлық қонақ үй түрлерін

классификациялау жүйелерінде бағаланады. Оның үстіне талап- 
тардың көбі қызметкерлерге қойылады: біліміне, мамандығына, 
жасына, денсаулығынаділді игергеніне, сырт келбетіне жэне жүріс- 
түрысына.

Қазіргі кезде комфорг деңгейін көрсету 30 -  дан астам қонақ 
үйдің классификаңиясы негізінде бар, олардың жалпы таралған 
турлері келесідей:

- Европалық немесе оны жиі «жүлдыздық жүйе» дейді -  бүл 
қонақ үйлердің классификаңиясы франңуз үдтгық 
классификаңиясына негізделген, қонақ үйлер бірден беске дейінгі 
жүлдыздар жүйесін қүрайды. Барлық қонақ үйлер 
комфорттылығына байланысты категорияларға бөлініп, жүлдыздық 
жүйемен белгіленеді, эрбір « жүлдыздар » саны да бірқатар 
көбейеді.Бұл жүйе көбінесе Франңия, Австрия, Венгрия, Египет, 
Қытай, Ресей жэне басқада мемлекеттерінде қолданылады.

- Греңияда қолданьшатын эріптер жүйесі (А,В,С, I));
- Үлыбританияда қолданылатын короналық жүйе;
- Разрядты жүйе люкс, жоғаргы А, жоғарғы Б, бірінші, 

үшінші, төртінші.
Әргүрлі жеке мемлекетте комфорт деңгейін классифика-циялау 

критериі ретінде түсінуге түрлі көз қарас қалыптасқан. Әлемде 
қонақ үйдің бірыңғай жіктемесін енгізу сол елде қалыптасқан 
үлттық дәстүрлеріне, мемлекеттің тарихи -  мәдени ерекшеліктеріне, 
сапа критерийлеріне жэне тағы басқа кедергі келтіреді. Бүл бағытта 
Дүниежүзілік туристгік мекеменің (ВТО), мейманханалық жэне 
қонақ үй индустриясының комитетінің, ЕС (Европалық одақ), 
Халықаралық қонақ үй ассоциациясының жүмыстары нэтиясесіз 
қалады.

Еуропаның қонақ үй нарығьгада пиктограммалардың үлкен 
санынан түратын 1986 жылдың 23 желтоқсанында Еуропалық 
бірлестіктің министрлер кеңесімен қабылданған стандартты ақпарат 
жүйесі бар (818 -  8іапс1агс1ігесі Іпіогтаііоп 8у8Іет).Стандартты
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ақнарат жүйесінің мақсаты -  ол туристтердың Еуропаға келуін 
жеңілдетуді қамтамасыз ету. Бұп жүйе басқаруда оңай жэне 
агымдағы заңды қолдану арқылы бақылауға беріледі.

Халықаралық гәжирибеде қонақ үй кәсіпорындарын комфорт 
деңгейіне қарай жіктеуде, оны жүргізу тэртібін жэне жіктеуді 
белгілейтін қүжаттарды күрастырудың бірнеше жолы бар (белгіпі 
жіктеме топтамасына сәшсес сертификаттауды жүргізу).

Бірінші бағыт бойынша қоғамдық тамақтану мен қонақ 
үйлердің жайлылығы мен қызмет көрсету сапасының дэрежесін 
мемлекеттік органдар бақьшайды, яғни қонақ үйлерді комфорт 
деңгейіне қарай, орналастыру қүрадарына, тамақтандыру 
орындарына қарай жіктейтін ресми мемелекеттік орган бар. Атап 
айтқанда осындай бақылаушы органдар Франңия мен Ресей 
Федераңиясында бар. Франңиядағы Үлттық квалификаңиялау 
стандарты № 66.371-ші 13.07.1966 жылғы Туризм жэне сауда 
министрлігінің бүйрығымен енгізілген. Қазақстан
Республикасындағы қонақ үйлерді классификаңиялау «Туристік- 
экскурңиялық қызмет көрсету. Қонақ үйлерді жіктеу» № 50645-94 
ҚР МемСТ мен жүзеге асырылады.

Екінпгі бағыт бойынша қонақ үйлерді бақылау, басқарумен 
мамандандрылған бірлестіктер айналысады. Мысалы, Германияда 
бүл мәселелермен қонақ үй мен мейрамханалар Бірлестігі 
айналысса, Швейңарияда Швейңар қонақ үй Бірлестігіне жүктелген.

Кейбір мемлекетгерде классификаңиялаумен айналысатын 
бірнеше мекемелер тіркелген. Мысалға, Үлыбританияда 
«Короналау» жүйесі мен бірге Британдық агенттіктер 
Ассоңиаңиясы үсынған «Вгігізһ Тгауеі Аи1һогі1у»(ВТА) жүйесі де 
қолданьшады:

- бюджеттік қонақ үйлер - ыңғайлылық деңгейі төмен, 
қаланың орталық бөлігінде орналасқан.

- туристтік классгағы қонақ үйлер - күрылымында міндетті 
түрде бар жэне мейрамханасы бар;

- орташа класстағы қонақ үйлер - қызмет көрсету деңгейі 
айтарлықтаіі жоғары;

- бірінші класстағы қонақ үйлер - ыңғайлылық деңгейі мен 
қызмет көрсету деңгейі жоғары деңгейде ;

- ең жоғарғы класстағы қонақ үйлер - қызмет көрсету мен 
өмірсүру деңгейі өте жоғары деңгейде.



Қонақ үйлерді Француз жүлдыздары арқылы классификациялау 
ең кең тараған әдістердің бірі. Бүл әдіс бойынша 
классикациялағанда қонақ үй меншігінде міндетгі түрде мынадай 
категориялар болуы тиіс:

А - бөлмелер саны;
В - ортақ бөлмелер саны;
С - қонақ үй жабдығы;
Ә - бөлменің ыңғайлылығы;
Е - қызмет көрсету;
Ғ - мүмкіндігі шектеулі жандар мен мүгедектер үшін жасапған 

жағдайдың болуы.
Қазақстанда 1994 жылға дейін қонақ үйлердің жіктеуі №154 

02.03.1979 жылы бекітілген «Қонақ үйлерді номерлердің разрядына 
қонақ үй турлеріне жатқызу нүсқауына» сәйкес жүргізілді. Бүл 
нүсқау барлық қонақ үйлермен мотельдерге қатысты етін жэне 
қонақ үйлерді жеті турге бөлуді көздейтін: жоғарғы А, жоғарғы Б, 
бірінші, екінші, үшінші, төртінші; мотельдер бес түрге бөлінеді: 
жоғарғы А, жоғарғы Б, бірінші, екінші, үшінші. Номерлердің бес 
түрі бар етін: жоғарғы, бірінші, екінші, үшінші, төртінші.

Төмендегі тошналарға біріккен тапаптардың сақталуы Заңның 
міндетті шарттары болып табылады:

- Жалпы талаптар;
- ғимараттың коммуналдық жабдықталуы;
- лифт қызметі;
- ақпараттық қызмет көрсету;
- қоғамдық тамақгану орындары;
- номерлер қорының сипаттамасы;
- сауда жэне түрмыстық қызмет көрсету;
- валюта айырбастау пунктгері, жинақ кассаларының, банктер 

мен банкоматтардың болуы;
- дэріхана киоскі мен тэулік бойы кезекшілікте түратын 

медициналық персоналы бар медициналық пункт;
- мәдени-спорттық қызмег көрсету.
1994 жылы Қазақстан республикасында «Қонақ үйлерді жіктеу 

критериилері» туралы нүсқау, «ҚР қонақ үйлер (мотельдер) үшін 
классификациялық талаптардың критериі» туралы нүсқау жэне 
МемСТ Р 50645-94 «Туристік-экскурсиялық қызмет көрсету» Заңы 
қабылданды. Осы Заңға сәйкес қонақ үйлер 1 жүлдыздыдан 5



жұлдыздыға дейінгі категорияларда бөлінсе, мотельдер 1-4 
жұлдызды болып бөлінді.

Қонақ үй номерлері төмендегі белгілері бойынша жіктеледі:
- орындар санына байланысты;
- бөлмелер санына байланысты;
- көрсетіліміне байланысты.
Орындар санына байланысты бір орындық, екі орындық, үш 

орындық болып бөлінеді. Бір орындық бөлмелер қымбат 
категорияға жатады. Екі орынды номерлер бір уақытта екі келушіні 
қатар орналастыруға арналған. Екі орындық номерлерде екі бөлек 
немесе бірге орналасқан біріккен төсеқтен түрады, онда жүптарды 
орналастыруға болады.

Болмелерінің санына байланысты бір бөлмелік номер, екі 
бөлмелік номер, үш бөлмелі номер болып бөлінеді.

Қолданылу көрсетіліміне байланысты бизнес-класстағы, 
эконом-класс, апартамент номерлер болып бөлінеді.

Бизнес-класстағы номерлер іс сапармен келген түлғаларды 
орналастыруға арналған, мүнда қосымша жүмыс столы, телефон, 
факс, компыотер қүрылгьшары болуы мүмкін.

Эконом -  класстағы номерлер қарапайым туристтерге арналған, 
өте қарапайым қымбат емес қүрылғылармен жиһаздармен 
жабдықталған.

Апартамент номерлер кем дегенде екі, үш, төрт бөлмеден 
түратын үзақ уақытқа қыдырып келген жанүялы адамдарға 
үсынылатын үйлер. Апартаменттерде үйдегі түрмыстық жағдайды 
қалыптастыратын түрмыстық техиика, жиһаздармен жабдьш,талған. 
Апартаменттердің көлемі 45 квадрат метр дейін болатын үш немесе 
төрт бөлмеден түратын, бірақ ас үйі орналаспаған түрі де кездеседі. 
Шет елде осындай апартаменттерді қымбат категориялы «зиііе» 
номерлер деп атайды.

Қонақ үйлердегі қызмет көрсету сапасы бес текшелі 
модельдермеи анықталады, ол клиенттің талабын қанағаттандыру 
тарапынан анықгалады, ал егер талабына сәйкес емес болған 
жағдайда «сапасының үзілгені» болыи саналады. Қонақ үйдің 
қызмет көрсетуінің сапасына келесі факторлар әсер етеді: 
қауіпсіздік, қорғаныс қызметі, қызмет көрсету жылдамдығы мен 
сапасы, қызметтің қолжетімділігі, қонақ үйдің нарықтағы орны,
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қызмет көрсетуші персоналдың өзін-өзі ұстау тэртібі т.б 
жағдайлармен анықталады.

Қонақ үй қызметін басқару концепциясы техникалық жэне 
функционалдық сапасы мен көрсетілетін қызмет колеміне жазьшған 
шағым мен ұсыныстарды талдаумен анықталады. Қазақстандағы 180 
9000 сапа менеджменті жүйесі мен қонақ үй қызметтерінің клиентіің 
қажеттілігіне ең тиімді икемделген сапаны жалпы басқару жүйесі 
қабылдаған (ТОМ). Қазақстан қонақ үйлеріндегі басқару гек қана есеп 
пен бақылаумен шектелген, сондықтан қажетгі көлемде іске 
асырылмайды. Қазіргі заман шарттарына сәйкес қызмет көрсегудің 
маңызылығьш түсіне отырып көптеіен қонақ үй иелері 
профессионаддық, корпоративтік стандарттарды қолдаиады.

Қонақ үй көрсеткен қызметтің сапасын категорияларға жіктеу 
сапаны басқарудың мәселесі болып табылады. Қазіргі таңда қонақ 
үй қызмегін категорияларға бөлу жүйесі тек 64 мемлекетге 
қабылданып, оның 11 өңделу процесінде, ал 58 мемлекетте жалпьпа 
бірдей категориялау қызмегі еңгізілмеген.

Қазақстандық сертификаттау жүйесіне сэйкес қонақ үйлер 1-5 
жүлдызға дейінгі категория ала алады (ГОСТ РК 28681.4-95). 
Жүлдыз алу үшін тапсырысты аккредитациядан откен органдарға 
береді, олар ҚР индустрия жэне сауда министрлігінің техникалық 
реттеу жэне метрология бойынша комитетгің эксперт- 
аудиторларына үсынылады. Сондай-ақ жүлдызды жүйемен қатар 
категориясыз қонақүйлер бар (СТ РК 1141-2002).

Республикамызда катешриясыз қонақ үйлер саны көп, ал 
жүлдыз категорясына сай жіктелген қонақ үйлердің ішінен 3 
жүлдызды қонақ үйлер бірінші орында. 2003 жылғы мәліметпен 
салыстырғанда 3 жүлдызды қонақ үлер үлесі 3,2 есеге өскен, ал 
категориясыз қонақ үйлер 1,8 есеге артқан.

Қонақ үйлердің бәсекеге қабілеттілігін артгыру үшін 
сэйкестендіру сертификатымен бекітілген сапалы қызмет көрсетуді 
қамтамасыз ету керек. Қонақ үй қызметін сертификаттау ерікті 
немесе міндетгі түрде жүргізіледі. Қызметтерді сертификаттау - бүл 
ҚР Заң актілері мен нормативтік қүжатгарда керсетілген 
талаптарды орындау керек: қонақтар өмірінің қауіпсіздігі,
қонақтардың денсаулығы жэне қоршаған ортаны қорғау, мүліктерді 
қорғау, қызмет көрсетудің функционалды бағытына сэйкес тез жэне 
өз уақытында орындалуы.

120



Сертификатгау - қызмег көрсету сапасы жоғарыдағы талаптарға 
сәйкес келетіндіғі туралы тәуелсіз тұлғаның жазбаша кепіл беруі.

Қонақ үйлер мен туристгік қызмет көрсетуді сертификаттау 
мерзіміне байланысты 3 кезеңнен түрады. Бірінші кезең (1996- 
1997жывдар) ҚР МемСт 3.7-96 неғізінде тур-экскурциялық қызмет 
пен туристтерді орналастыру гуралы ережелер мен нұсқаулар ҚР 
мемлекетгік сертификаттау жүйесімен белғіленеді. 1997 жылы 
қонақ үй жэне туристік қызметтер міндетті сертификаттауға 
жататын тауарлар мен қызметтердің Тізіміне еңгізілді.

Екінші кезең (1998-200 Іжьшдар) қонақ үй шаруасы жэне 
туризм жоғарыда келтірілғен тізімнен алынып тасталында. Бүл 
кезеңде қонақ үйяер саны динамикасына жэне олардың көрсеткен 
қызметінің сапасына теріс эсерін тигізді.

Үшінші кезеңде (2002жылдан бастап қазіргі кезге дейін) 
«Қазақстан Республикасындағы турисггік қызмет туралы» КР 
Занының қабьшдауьмен байланысты қонақ үй қызметтерін міндетті 
түрде сертификаттау қайта енгізілді . Бүл сертиф икатгау 
халықаралық стандарттармен үйлесімді, республикада қонақ үй 
бизнесін дамытудың спеңификалық жағдайьш ескеріп 
қүрастырылған ҚР МемСТ 3.7 - 2002 стандартгаумен сэкес 
жүргізіледі.

Осы Заңнын енгізілуі нэтижесінде сертификатталған қонақ 
үйлер саны 2003 жылғы 20 пайыздан 2005 жылы 28,1 пайызға дейін 
өсті. Республикамызда қонақ үй қызметтерін сертификаітайтын 
жэне бақылайтын 10 аккредитациядан өткен орған қүрылды, оның 
алтауы Алматы қаласында орналасқан, сондықтан алыс елді 
мекендер мен қалаларда орналасқан қонақ үйлерді бақылауға 
біршама қиындықтар туып отыр. Алыс мекенде орналасқан қонақ 
үйлер стандартқа сай келмейді: материалдық базасы ескірғен, 
бағапары қымбат, қызмет көрсету сапасы нашар.

Қазіргі таңда қонақ үйперге 1 жылға дейін жарамдылық мерзімі 
бар стандартқа сай деген сапа сертификаттары беріледі. Осы қонақ 
үйлердің ішіндеғі «Астана Интеротель»(Алматы қаласы) жэне 
«Жамбыл» (Тараз қаласы) қонақ үйлері СМК ИСО 9001 
стандартына сай 3 жылға дейін жарамдылық мерзімі бар сертификат 
алған. Ал Астана қаласьшдағы «Комфорт» қонақ үйі осы 
сертификатты алута үсынылған. СМК ИСО 9001 сапа менеджментін 
еңгізғен қонақ үйлерге үш жыл мерзімге сертификат беріледі.
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Әртүрлі категориядағы қонақ үйлердің бірыңғай стандартының 
болмауы қызмет көрсету сапасыньщ обьективті бағалауға, қонақ үй 
бизнесі туралы білімнің жеткіліксіздігі, сертификат беретін 
үйымдардың дүрыс орналаспағаны қонақ үйлерте жоғары 
катсгоршшы лайықсыз беруге және бақылаудың тиімсіздігіне 
экеледі, республиканың имиджіне кері әсерін тигізіп, қонақтардың 
сүранысын қанағаттаидыра алмайды.

Халықаралық тәжірибені қолдану жэне отандық шарттарға 
үйрену республикамыздағы қонақ үй нарығының нық дамуына 
жасалған қадамдардың бірі.

7.3. Есеп саясатын таңдаудағы қонақ үй бизнесінің 
есепке алу ерекшеліктері

Қонақ үй шаруашылығы халыққа қызмет көрсетумен 
айналысатын қызметтердің түрін үсынады. Бүл қызметтің басты 
ерекшелігі өнім түрі қызмет көрсетумен сипатталады.

Қызмет көрсету түтынушының қажеттілігін қанағат- 
тандыратын іс-эрекет. Қызмет көрсету нысандары : материалдық 
жэне мәдени-әлеуметтік нысандарға бөлінеді.

Материалдық қызмет көрсету -  түрмыстық қажсггіліктерді 
қанағаттандыру. Бүл бүйымдардың түтыну қасиеттерін қалпына 
келтіруді қамтамасыз етеді (өзгерту, сақтау) немесе адамдардың 
тапсырысы бойынша жаңасын өндіру, жүктерді, адамдарды 
тасымалдау, пайдалануға жағдай жасау. Мысалға, түрмыстық, 
коммуналдық, түрғын-үй, қоғамдық тамақтану орындары, қоғамдық 
көлікпен тасымалдау жэне т.б қызмегтер түрі.

Мэдени-әлеуметгік қызмет көрсету - бүл рухани 
интеллектуалдық жэне қалыпты өмір сүру қажеттІліктерін 
қамтамасыз ететін қызметтер, ол түлғаның физикалық жэне рухани 
дамуыи қамтамасыз етеді, кэсіби іскеряігін шыңдайды. Мысалға, 
медиңиналық қызмет, мәдени, туризм, білім беру сияқты қызметтер 
түрлері.

Қызмет корсету мен тауардың айырмашылығы өте көп: қызмет 
көрсету жинақтауға келмейді, сақтау мен тасымалдау мүмкін емес, 
сапасына нақты өлшем жоқ, қызмет көрсетушімен тікелей 
байланысты, материалдық емес, ондіріс пен түтыну уақыты бір 
мезетте орындалады. Қызмет көрсету кэсіпорындарының
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ийырмашылықтары қызметке сұраныстың шекарамен шектелуі, дер 
кезіндегі ұсыныс, сапасын бақылаудағы қиындықтар мен 
қызметкерлерді жұмысқа алу кезінде қатаң шарттардың болуы.

Шетелдік әдебиеттерде «Қонақжайлылық индустриясы» деген 
үғым қолданылады.бұл термин қонақжайлыльщтың екі маңызды 
ерекшелігі бар екендігін атап көрсетеді: клиентке деген мейірімді 
қарым-қатьшас арқылы пайда табу. Қонақжайлылық қонақтарды 
қабылдау мен қызмет корсетумен байланысты кэсіпкерлік 
қызмет.Бұл қызмет көрсету сферасының бір бөлшегі деп айтса да 
болады және қогамдық тамақтану кэсіпорындарьш, демалу 
орындарын қонақ үйлерді қосады. И.В Даль сөздігі бойынша қонақ 
үйде тамақганатын, қонақ бөлмелері мен күтуші, жинастырушы 
нерсоналдар бар үй. Қонақ үйде орналастыру бойынша қызмет 
көрсетуге байланысты қонақтардың талабының осуімен жэне қонақ 
үй иелерінің қонақ үйді кешенді үлғаюын қалауымен қонақ үйлерде 
сусындар мен тамақтар сату сияқты қосымша қызметтер қосылды.

Шетелдік авторлар қонақ үй бизнесін кслушілерді орналастыру 
мен тамақтандыру арқылы қызметін үсыну деп түсіндірді.Бүл өзінің 
түрақты түратын жерінен саяхатқа (іскерлік кездесу, бизнес, жеке 
және отбасылық қажеттілік, демалыс) шыққан кездегі қажет болған 
қызметтер деп түсіндіреді авторлар.

Қонақ үй бизнесінің дамуына көптеген факторлар эсер етті: 
саяхаттаушылар санының артуы, туризмнің дамуы, қонақтарың 
телемқабілеттерінің артуы, бэсекелестік, пайда табу мақсаты және 
т.б. Осы факторлар негізгі қызмет түрімен қоса мынадай қосымша 
қзметтердің пайда болуын туғызды: іскерлік кездесулерде қызмет 
көрсету, емделу, көңш кетеру.Осы кезде қонақ үй тек өз өндірісінің 
қызметін үсынбайды, ол басқа салалардың қызметін қосады.

Қонақ үй керекті жиһазбен жабдықталған , бір немесе бірнеше 
қызмет түрлері көрсетілетін, қонақгарды орналастыру мен 
жайғастыру қызметін үсынатын кәсіпкерлік ғимарат. Сәйкесінше 
қонақ үй қызметінің негізгі мақсаты азаматтардың уақытша 
орналасуында қанағаттанарлықтай қызмет көрсету.

Қонақ үй индустриясының негізі 20 ғасырда қалыптасқан. Осы 
қызмет түрінің болашағын қарастырғанда А.Л. Лесник пен А.В. 
Чернышев 21 ғасырдағы қонақжайлылық саласының дамуына әсер 
еткен атап өткен факторлармен келіспеу мүмкін емес: олар 
жаһаидану, жаңа технологияяар, бірігу, тауар маркасының
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қалыптасуы, вертикалды жэне горизанталды интеграциялану. 
Жақын болашақта назарға алынуға тиісті көптеген фаісторлар бар. 
Осы факторларға элемдік кепілдікке алу жүйесі, элемдік ақпарат 
жүйесі, ақпарат қүралдары жэне нарықтық сегменттер. 
Қонақжайлылық индустриясы аз уақытта көп озгеретін нарықтың 
бір бөлшегі. Мүмкіндіктер мен қатар шешімін таппаған мәселелерде 
бар. Қазірғі қонақ үй тәжірибесінде кез келген жаңалық үзақ уақыт 
өмір сүре алмайды, белгілі бір жаңалықтарды көшіріп алуға 
тосқауыл қою мүмкін емес жағдай.

Қонақ жайға, қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындарға тэн 
өзіндік қасиеттері мен ерекшеліктері болады. Бэрінен бүрьш, бүл 
мерзімді сүраныс пеп белгілі бір территорияда ға.на болуы, 
сондықтан қонақ жайға сүрапысіың томендеуі өзінің қызметін 
басқа уақытта жэне басқа жерде көрсетуге мүмкіндік болмай 
қалады. Демек, курортгы қонақ жайлардың толық жүктелінбейді 
және жылына үш-төрт ай ғана пайда табады, ол басқа уақытта 
олардың мақсаты шығынды азайту болып табылады. Оларға қарама- 
қайшы ірі қалалардағы қонақ жайларда жаз уақытында 
юшенттердің жетіспеушіліғі байқалады, оларды келтіру үшін 
бағаны 20-30% төмендетеді. Қазіргі кезеңде Ресейдегі қонақ үйдің 
жүктелуінің орташа коэффициенті 57,4% тең, ал дүние жүзіндегі 
атақты қонақ жайларда 85% артуы сирек кездеседі, мысалы, Кй$- 
Сагііоп қонақ үйінің толықтыру деңғейі 70% қүрайды, осы 
саладағы орташа деңгейден 9% ғана жоғары. Еуропада толықтыру 
коэффициенті қонақ жайдың экономикалық кластарында 62,3%, ал 
қонақ жайдың люкс кластарында 68,9% дейін ауытқиды. Қазақстан 
республикасында қонақ жайдың толықтыру коэффициенті 27,8% -ті 
қүрайды.

Сұраныс ауытқушылығының қонақ жайдың шаруашылық 
қызметішң нәтижесіне байланысты болуы зор, өйткені пайдалану 
шығындарының күрамында оның түрақты бөліғі, ауыспалы бөлігіне 
қарағаида алдыңғы орын алады. Тұрақты шығындарға негізгі 
қорлардың тозуы, еңбек ақының үлкен болігі, едэуір пайдалану 
шығындары жатады. Қалыпты жұмыс кезінде соңғы шығындар 
молшсрі тұрақты шығындардың 50-70% құрайды. Сондықтан 
пайдалану шығындарындағы тұрақты шығындардың едэуір 
бөлігінің болуы, яғни толығудың ұлғаюынан орын-күннің өзіндік
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құны кенеттен төмендейді. Экономикалық тэжірибеде, егер толығу - 
10%-ке өссе, онда өзіндік құи 6-7%-ке төмендейді.

Қонақ жай бизнесінің ерекшеліктеріне ұсыныстың өте төменгі 
икемсіздігін жатқызуға болады. Бұл қонак; жай нндустриясының 
жоғарғы қор сыйымдьшығымен синатгалуына байланысты болады. 
Қорлар құрылымында негізгілері -үйлер, құрал-саймандар., жиһаз 
басым болады. Сондықтан қонақ жай бизнесінің инвестиңиясы баяу 
отеледі, ал конъюктураның кенеттен өзгеру жағдайында өзгерту 
мұмкіндігі оте-мөте шектеулі, яғни бұл бизнесті инвестиңиялаудағы 
қорлардың көпшілік бөлігі, аз мамандандырылған құрылыс пен 
құрылымдарға салынады, ал оларды басқа мақсатқа пайдалану 
қиынға түседі.

Қызмет сапасын бақылау проблемасы келесі ерекшелік больш 
габылады. Қонақ жай қызметі болмашы деп есептелінеді. Қызмеітің 
қажетгі элементтері, персонавдардың сынайылығы мен 
жайдарылығы, сондай-ақ «кепіддемелік норма» үғымын анықгау 
қиын. Сондықган қызметтің сапасын бақылау қонақ жай 
переоналдарының бет алысын бақылау арқылы жүргізіледі. 
Сонымен бірге, қонақ жайларда қызмет ету сапасына бөлім 
қызметтері әсер етеді, бүлар оларға негізгі қызметтерін көрсетеді, 
мысалы, орналастыруды тіркеу, алдын-ала төлем жэне т.б.

Қонақ жай шаруашылығы эртүрлі қызмет кешенін керсетеді, 
бүл осы қызмет саласыньщ ерекше белгісі болып табылады. Қонақ 
жай қызметін негізгіге (уақытша түру үшін түрғын жайлар беру) 
жэне қосымшаға (тамақтандыру қызметі, түрмыстық, байланыс 
қызметі, спорттық, медиңиналық, ойын-сауық қызметтері және
Т .6 .) .

Қонақ жай кешенішң ерекшеліктеріне қосымша қызметтерді 
керсетуді атап өгуге болады, бүл тегі сондай жағдайда да, табыс 
экелмеген кезде де, міндетті болып, өйткені «қонақ жай қызметі» 
деген атпен онімнің қүрамдас бөлігі болын табылады.

ҚонаҚ жай шаруашылығында қүрыпымдық бөлімшелсріиің 
қонақтарды күтіп ал}та және қызмет етуғе ылғи да дайын болуы 
әкімшілік қызметкерлерінің, есік алды күзетшілерінің, жүк 
гасымалдаушылардың, қонақ бөлме қызметшілерінің жэпе басқа 
жүмзьіскерлердің тәулік бойына бір мезгілде болу қажеттілігін 
туьшдатады. Бүл персоналдар еңбегін пайдалану тиімділігін сдәуір 
мелшерде кемітеді.
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Бірақ отандық жэне шетелдік тәжірибе бүл қарама- 
қайшьшықтарды жеңіп шығу мүмкіндігі туралы куэлік береді. 
Мысалы, кәсіпті қатар алып жүрумен еңбекті бригадалық 
үйымдастыруды қолдану жольшен жасау. Демек, қонақ жайларда 
санитарлы-технйкаяық нерсоналдардың, есік алды күзетшілерінің 
қызметінің орнын резервтсу жүйесін ендіруді ең аз мөлшерге дейін 
қысқартуға болады.

Қызмет көрсету кэсіпорындарының өзіне тэн ерекшеліктері мен 
қасиеттері бар, олар басқа білім беру, емдеу жэне басқа 
қызметтерден ажыратады.

Қонақ үй қызметінің басқа салалардан айырмашьшығы:
1. Өнімді өндіру уақыты түтыну проңесімен сэкес келмейді. 

Мысалы, бөлме жиыстыру уақытында осы бөлмеге қонақтарды 
жайғастыру мүмкін емес,сондай ақ тамақтану проңесінде айтуға 
болады. Дегенмен сервис кез келген қызмет көрсетуді қүрайды. 
Басқаша айтқанда тұтынушының физикалы, психологиялық 
жағдайына әсер ететін қызмет көрсету.

2. Сақтаудың шектеулі мүмкіндігі. Қызмет көрсету сақтауға 
немесе жинақтауға келмейді.

3. Қызмет көрсетудің жеделдігі. Қызмет көрсету мэселесі 
жедел шешім қабьшдауды талап етеді. Олар кейде секундтармен 
өлшенеді. Ең жылдам қызмет көрсету Токионың қонақ үйлерінде 
жүзеге асырьшған. Қонақ үйге орналасуды рэсімдеу 10-15 минут 
уақытты алады.

4. Қызмет көрсету өлшеуге келмейді: қолмен үстап көре 
алмайсың, бірақ сипаттап беруге болады. Сондықтан қызметті 
қүжатгық рэсімдеуге жоғарғы талаптар қою қажет, ол жөнінде 
ақпаратгың клиентке түсініктілігі жоғарғы деңгейде орындалуы 
керек.

5. Персоналдың көңіл күйін стандарттау мүмкін емес, қызмет 
көрсетудің сапалылығы персоналдың сөйлеу мәнеріне байланысты. 
Мысалы А клиентіне қарағанда, Б клиентімен сыпайырақ болуы 
мүмкін.

6. Технологиялық кезеңде персоналдың толығымен қатысуы 
маңызды. Оның өзін өзі үстауы, қызмет көрсету стандартымен 
бақыланадаы -  ол үшін клиенттерге қызмет көрсету кезінде 
міндетті орьшдалатын ережелер барльщ технологиялық 
операңиялардың белгіленген сапаға сэйкестігін қамтамасыз етеді.
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7. Қонақ үй қызметіне сұраныс өзгермелі болганымен болжам 
жоспар жасауға болады. Туристтерді орналастыру маусымдық, 
жексенбілік сипатқа ие болса, іскер туристтер қонақ үй қызмСттерін 
жай кұндері жэне жыл мезгілдеріне байланыссыз пайдаланады. ,л-

8. Қонақ үй қызметі саяхаттаушылардың мақсаітарына 
тікелей байланысты. Бірақ кейде белгілі бір қонақ үйді көру 
туристік объекті бола алады. Мысалы, «Парус» отелі Біріккен Араб 
Эмираттарында, «Ритц» отелі Парижде.

9. Келісімді байланыс, қонақ үй қызметінің сатылымына 
экімхпілік, турагенттердің, туроператорлардың маркетингтік 
шешіміне әсірін тигізеді. Сүраныстьщ өзгеруі қонақ үйдің 
ораналасқан жеріне, элеуметгік-экономикалық жэне саяси 
жағдайына да байланысты.

10. Сатып алушының қызмет көрсетуді алдын ала бағалау 
мұмкіндігі жоқ. Соидықтан қызметгің қүжаттық расімделуіне 
мүқият қарайды.

11. Басты ерекшелігі аяқталмшган өндірістің болмауы.

Ситуациялыц есептер:
1. Қонақ үй ггшаратыныц бастапцы цүны өзгереді ме, егер 

клиент абайсызда бір унитазды сындырса және жаца унитаз 
сатып алу үшін цосымгиа шыгындар цажет болса?

2. Егер барлыц бөлмелерде едендегі кілем төсеніштерін жаңа 
түрлеріне ауыстырса цонац үй ггшаратыныц бастапцы цүны 
өзгере ме?

3. Қонац үй гимаратына цайта жарацтаны жүргізілсе оньіц 
бастащы цүны өзгереді ме?

4. «Риск» цонац үйініц цүрылтайшылары жаргылыц 
кпиталына салымды ацшалай цосты. Қазіргі кезде бүл цонац үй 
ешцандай цызмет атцармайды. «Риск» цоиац үйіне 
қүрылтайшылардыц банктегі шотта өткізген ацша царажатынан 
салыц төлеуге, басца зацды түлгага несие беруге рүцсат етіледі 
ме?

5. Лука Пачоли мынадай түжырымы бар: «Ец соцында неше 
дүкат алуга тиіс екенін кәрсету керек, атап айтцанда цайтара 
алатындардыкі осынша, ал цайтарылмайтын борышкерлерден 
неше, Қазацстанныц есеп тәжіргібесінде осындай царыздарга 
резерв эюасау жүйесі цолданылады ма?».
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Бацьтау сүрақтары:
1. Ец үлкен цонақүй бірлестгктері мен одактарын атацыз.
2. Қонацжай саласыныц үйымдарыныц дамуыныц цазіргі 

түрлерін айцындацыз.
3. «Қонац үй» үвымына аныцтама беріціз.
4. Қонац үй цызметтерініц ерекшелігін атаг\ыз.
5. Қонац үіілерді жіктеудегі жиі цолданылатын 

критерийлерді атацыз.
6. Сыйымдылыгы бойынша қонац үйлер гухпай жіктеледі?
7. Әлемде комфорт децгейіне байланысты цонац үйлерді 

классификацгіялаудыц цандай жүйесі кец таралган?
8. Қонац үй шынжырларыныц цүрамына кіретін 

кәсіпорындар калай жіктеледі?
- 9. Комфорт (үптеу) децгейін көрсету гсандай г<рнагргсэй 

кәсіпорындарды жігстеудіц негізіне алынган?
10. Орналасцан жері, жүмыс үзацтыгы, тамацтандыруы, 

болу үзақтыгы, бага децгейі бойынша г<рнац үйлердіц жіктемесін 
келтіріціз.



8. МЕЙМАНХАНАЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТЩ  
КӘСШ ОРЫНДАРЫІІЫҢ ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ 

ЕРЕКШ ЕЛІКТЕРІ

8.1. Мейманханалық шаруашылықтың қолдану 
кезіндегі бағдарламасы

Қонақ үйдің пайдалану бағдарламасы -  бүл қонақ үйдің заттай 
түрдегі жэне қүндық түрдегі көрсеткен қызмег көлемі. Қонақ үйдің 
номерлік қорының заітай түрдеғі пайдалану бағдарламасы ретінде 
тұруға ұсынылған орын-күн саны алынады. Қызмет көлеміне қонақ 
үй қызметінің көптеген экономикалық көрсеткіштері (тэуелді) 
байланысты болады, мысалы, өзіндік қүн, түсім, төлемқабілетгігі, 
қаржылық түрақтылық және т.б.

Пайдалану бағдарламасын қүрастыру процесінде негізгі 
көрсеткіштері анықталады, олар арқылы қонақ үйдің номерлік 
қорын найдалану мүмкііппілігіне айқын (анық) баға беруге болады.

Бірмезғілдік сиымдылықты анықтау үшін әр категориядағы 
номерлер санын оның ішіндегі орын санына көбейтеді.

Қонақ үйдегі орын-күннің жалпы санын анықтау үшін 
бірмезгілдік сиымдылық көрсеткішін бір жылдағы календарлық 
ісүндер санына көбейтеді. Осылай анықгалі ан орын-күндердің саны 
қонақ үйдің сол мерзімдегі қонақ үй орындарын 100% пайдалану 
кезіндегі максималды өткізу мүмкіншілігін сипаттайды. Іс жүзінде 
қонақ үйдің максималды толық болуы мүмкін емес, себебі жөндеу, 
қайта қалпына келтіру жэне басқада себептермен тұрып қалу 
кездері пайда болады. Номерлердің күрделі жөндеу жүргізу кезде 
гұрып қалған орын-күндерінің санын табу кезінде жөнделетін 
номердің сиымдьшығын жөндеу жүргізу қажетті күндер санына 
көбейтеді. Нормативтердің жоқ болуы себебінен тұрьш қалған 
күңцер санын табу үшін жөндеуге қажетті уақытты (адам-сағат) 
ауысымның орташа ұзақтығына (8 сағ) және жөндеумен 
айналысатын адам санына көбейтеді. Ағымды жөндеу жүргізу 
кезіндегі тұрып қалу мерзімін жөндеу жүрғізудің кестесі негізінде 
анықталады жэне эртүрлі сиымдыльнъі бар номерлер категориясы 
ескеріледі. Ағымды жөндеу үшін номерлердің тоқтап түру 
нормативтердің жоқ болғандығынан бастапқы ақпарат ретінде 
өткен мерзімде ағымды жөндеуден нақгы тұрып қалған 
мәліметгерді талдау алынады.



Өткізу мүмкшіщлігін табу үшін қоңақ үйдің макснмалды өткізу 
қабілеттілігі мен (орын-күннің жалпы саны) түрлі себептермен 
түрып қалу орын-күн арасындағы айырма ретінде табылады. Бүл 
көрсеткіш пайдалануға мүмкіндігі бар орынның санын сипаттайды 
жэне техникалық мүмкіншілігінен түрып қалуды басқада себептерін 
ескереді.

Номерлік қорды пайдалануына талдау жүргізу үшін 
максималды өткізу мүмкіншілігін пайдалану коэффиңиентін немесе 
қонақ үй сиымдылығьшың коэффициснтін есептейді, оны табу үшін 
өткізу мүмкіншілігін қонақ үйдің максималды откізу
мүмкіншілігіне бөледі (Кв):

Кв = ПС / МПС,

мүнда, ПС -  қонақ үйдің откізу мүмкіншілігі,
МПС -  максималды өткізу мүмкіншілігі.

Бір қонақтың қонақ үйде туруының орташа уақыты пайдаяану 
бағдарламасының негізгі бір көрееткіші болып табылады және 
келесідей анықталады:

Впр/ср = Чо.м-г/ ЧГ,

мүнда, Чо.м-г -  толенген орын-күннің саны;
ЧГ -  қонақтардың саны;

Осылармен қатар анықталатын көрсеткіштер бір қонақ үй 
номерінен алынатын түсім, бір қонақтан көретін орта табыс, қонақ 
үй орынының орташа қүны. Қонақ үй орынының орташа қүнын 
(Смср) келесідей табылады:

СМср = В/ (ЧГ х Впр.ср),

мүнда, В -  қонақ үй табысы (көрсетілген қызмет көлемі);
Впр.ср -  бір қонакггың түратын орташа уақьггы.

Жоғарыда аталған көрсеткіштер номерлік қордың тиімді 
пайдалануына талдау жүргізу үшін қолданады. Талдау барысында 
пайдалану бағдарламасы көрсеткіштерінің динамикасы зерттелді 
жэне оларға факторлардың әсері бағаланады.
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Қонақ үйдің найдалану бағдарламасының көрс егк і штер іне 
келесі факгорлар эсер етеді:

- қонақ үйдің дәрежесі;
- орьш саны;
- номерлік қордың категория бойьшша қүрылымы;
- қонақтардың контингенгі;
- тоқталу үзақтығы;
- күрделі және ағымды жөндеу өткізу мерзімі;
- қызмет көрсету сапасы;
- қызметтің оміршеңдік циклының кезеңі;
- маркетннггік бағдарламаның коммуникациясы жэне 

басқалар.
Номерлік қордың және найдалану бағдарламаны талдау 

ітроңесінде негізгі жедел корсеткіштерді анықтайды. Қонақ үй 
померлерін (бөлмелерінің) толтыру коэффициентін (Кз.н) анықгау 
үшін толтырылған бөлмелер санын нақты бар номерлер санына 
бөледі:

Кз.н.= Чн.нр /Чн

Қонақ үй бөлмелерінің нақты толуы (Кф.з.) коэффициентін табу 
үшін қонақтардың нақты санынан олар түратын бөлме санын 
шегеріп, анықталған айырманы бір-екі адам түратын бөлме (номер) 
санына бөледі.

Қонақ үй орындарының екі еселеп толтыру коэффициеиті 

(Кд.з.) Кз.н = ЧГ -  Ч н.пр

Қонақ үй орындарын толтыру коэффициенті (К.з.г.м);

Кз.г.м.= Чмз/Чм.св.

Қонақ үй орындарының толықтануы бір сатылған номерге 
неше қонақ саны келетінін көрсетеді.

ЧГ н.пр = ЧГобщ. -  Ч н.пр
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Азаматтар категориясы бойынша қонақ үйдердің толыктану 
коэффициенті тиісті категориядағы қонақтар санын сатылған 
номерлер санына бөлу арқылы анықталады.

Көрсеткіштердің көбі күнделікті есептеледі, сондықган шаншаң 
болып саналады. Көрсеткі штердің бір бөлігі одан үзақтау мерзімге 
анықгалады (ай, тоқсан, жартыжыл, жыл). Осы көрсеткіштердің 
өткен мерзіммен немесе жоспармен салыстыруы қонақ үй 
бизнесінің жегістіктеріи дүрыс бағалауға немесе кемшіліктерін 
табуға, проблемаларды шешу әдістерін табуға мүмкі ндік береді.

Есептелген коэффиңиенттер жоғары болған сайын қонақ үйдің 
көрсеткен қызмет көлемі үлғайып көретін табысы көбейеді, 
сондықтан пайдапану жоспарын қүрастырғанда өткен мерзімдегі 
толықтануды зерттеп, эсер еткен факторларды ескеру жөн.

Қонақ жай шаруашылығы қызметі еңбек, материалдық жэне 
қаржылық қорларды пайдаланумен байланысты. Қорлар 
жүмсалынады жэне шығындарға айналады. Шығындардың 
топтасуы қонақ жай шаруашылығының материалдық, еңбек жэне 
қаржы қорларын үнемдеу резервтерін айқындауға мүмкіндік береді, 
қызметтің өзіндік қүнын төмендету, рентабелділіісті үлғайту, 
кэсіпорын үшін маңызды мәиге ие болады, яғни операңиялық 
(өндірістік) тетіктерінің эсерін анықтауға мүмкіндік береді жэне 
оның негізінде табысты артгыруды жүзеге асырады. Шығындарды 
түрақты жэне айнымалы деп топтастыру кэсіпорын 
рентабельділігінің бастамасын есептеуге, қаржылық беріктігінің 
қорын, кэсіпорынның экономикалық рентабельділігін анықтауға 
мүмкіндік береді. Барлық шығындарды бірнеше топтарға бөлуге 
болады: өндіріс шығындары жэне қызмет көрсету, негізгі жэне 
айналым қорларының кеңейтілген қайта өндіріс шығындары, 
элеуметтік шыгындар.

Қызметгің өзіндік қүнына енетін жэне пайданың есебінен 
орнын толықтыратын шығындарды қаржыландыру көздері 
бойыінпа боліп көрсетеді.

Ақшалай түрде көрінетін өндіріс шығындары мен қызметтің 
өткізілуі, қызметтің өзіндік қүнын қүрайды. Олар түскен түсімнен 
эрбір ңикл кезінде толықтырылады. Қонақ үйдің нарыкқа үсынатын 
қызметтер саны оларды өидіруге жүмсаған шығындар деңгейіне 
жэне бағасына байланысты болады, бүлар нарықта сатылатын 
болады. Демек, өзіндік қүнның экономикалық табиғатының мэні
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қонақ жай шаруашылығы тиімділігшің маңызды шарты болып 
табылады, яғни қызметтің өзіндік құны навда мен рентабелділіктің 
шамасына тікелей эсер етеді. Сонымен қатар, нарықгық экономика 
жағдайында, қонақ үйлер өз бетінше негізгі және қосымша 
қызметгерге тарифтер жасағанда, қонақ жай өніміне негіз боп 
қалыптасатын бағаның өзіндік құнының мэні одан эрі артады. 
Сонымен, қонақ жай шаруашылығындағы қызметгің өзіңдік құны 
озінше қызмет көрсету процесіңдегі пайдаланылған табиғи 
ресурстардың, шикізаттың, материалдардьщ, отынның, энергияның, 
иегізгі қорлардың, материалдық емес актикгердің, еңбек 
ресурстарыньщ жэне басқалай шығьшдардың құндық бағасы болып 
табьшады.

Қонақ жай шаруашылығының шығындары айқын жэне айқын 
емес; жіберілген мүмкіндіктер, шектеулі; альтернативті; болып 
болінеді.

Шьпындарды бағалаудың екі түрлі жолы бар: бухгалтерлік 
және экономикалық. Қонақ жай шаруашьшығы есеп беруінде айқын 
(бухгалтерлік) шығындар көрсетіледі.

Айқын емес шығындар өзіндік құнға қосьшмайды, яғни, оның 
төлемдік қалыбы жоқ. Бүл жағдай кэсіпорынньщ жекеменшікті 
қүқығындағы (мысалы, өз жайларын паңдалану, басқаның жалға 
алынғаны емес), ресурстарды ақысыз пайдалану, тағы да фирма 
иелерінің еңбек шығындары, яғни еңбек ақы түріңде төленбейді. 
Айқын емес шығындар таза экономикалық пайдамен ееептелінеді 
жэне тұрақты түрде болады, егер олар жылжымайтын мүлік 
жекеменшігіне байланысты болса.

Жіберілген мүмкіндік шығындары белгілі бір бағдарламаны 
гаңдауда, ең төменгі бағаны аньпсгауда пайда болады. Нәтижесінде 
жіберілген мүмкіндіктер пайда болады, олар ереже бойынша, 
өзіндік құнға қосылмайды, тек қана аналитикалық мақсатта 
қолданьиады. Егер олар өзіндік қүнда есептелінсе, оларды 
шыгындардың басқа элементтерінен бөлек көрсетеді.

Шектеулі шығындар -  бұл қызмет көрсегу мен тауар бірлігінің 
үлғаюы нэтижесіндегі қосымша шығындар (немесе шығывдар өсуі).

Альтериаіивті шығындар -  бұл қызметтің мейлінше табысты 
саласында экономикалық ресурстарды пайдалану кезінде жіберілген 
тиімділік. Мысалы, кэсіпорьш иесі үшін, альтернагивті шығындар
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ед жоғарғы еңбек ақы болып табылады, ол жалға жүмыс орындап 
алуы мүмкіи.

Қонақ жай өнімі шамасының эсеріне байланысты шығындар 
түрақгы және айнымалы болып бөлінеді.

Қонақ жай шаруашылығының түрақгы (шартты -түрақгы) 
шығындарына, қонақ жай өнімінің (қонақ жай қызметін көрсетуден 
түскен түсім шамасы) шамасының өзғеруіне байланысты емес 
шығындар жатқызьшады. Бүл шығындар олардың көлемінің өсуінен 
өнім мен қызмет бірліғіне төмендегіледі. Қонақ жайдың пайдалану 
шьшындарыңың көпшілігі өзінің айырмашылығымен түрақты 
больщ табьшады. Оларға жататындар: амортизацияға аударым, 
жалгёрлік ақы, еңбек ақы, негізгі қүралдарды жондеуге шьнындар 
жәнет.б.

Айнымалы (щартты-айнымалы) шығындар, қонақ жай өніміне 
тікелей тэуелділікте болатын жалпы шамасындағы шығындармен 
түсіндіріледі. Олар қонақ жай қызметінің көлеміне тэуелділікге 
жэне де қызмет көлеміне қатынасты, шеғіністі немссе ілгерілмелі 
түрде өзгереді. Оларға жататындар: суға толемдер, кір жуу, көліктік 
қызметтер, электр энергияға шығындар, жарнамалар, қонақ 
жайльшыққа. қажетті заттарды турнсттерге беру үшін шығындар.

Өзіндік қүпға жатқызылу тэсілі бойынша шығындар тікелей 
жэңе жанама болып бөлінеді. Тікелей шығындар, қызметтің өзіпдік 
қүньша тікелей жатқызылуымен сипатталады. Жанама шығынға 
жатқызьшатьгадар өнім мен қызмет өткерілу көрсеткішіне 
қатынасты қызмет түріне, бөлімдер бойынша бөлінеді. 
Кал ькуляциядағы жанама бөлімдерғе жалпы пайдалану және 
басқару шығындары жатқызьшады.

Экономикалық элементтері (түрі) бойынша қызметгід өзіндік 
қүнын қүрайтын шығындар келесідей бөлінеді:

-материалдық шығындар;
-еңбек ақы шығындары;
-әлеуметтік қажеттілікке аударымдар;
-негізгі қорлардың амортизациясы;
-басқалай шығындар.
Орташа жэне үлесті шығындар жалпы шығындардың тауар-лар 

жэне қьізмет өткізу көлеміне қатынасы ретінде көрсетіледі.
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8.2. Мейманханалық қызметтердің корсетуі 
бойынша шығындарды есепке алу

Қонақ жай шаруашылығындағы қызметгердің жоспары, есебі 
жэне өзіндік қршың калькуляциялануы реттік факторлар-мен 
анықталады, бұны ішкі жэне сыртқы деп бөлуге болады. Ішкі 
факторларга жатқызуға болады:

елдегі экономикалық жағдай;
мемяекеттік сальщ саясаты;
баға қалыптасу жүйесі;
бақгаластықтың болуы немесе болмауы;
инфляция;
вашоталық курс;
басқа сала қызметтерінің қріы;
қонақ жайды найдалану қызметінің ерекшеліктері жэне т.б.

Қонақ жай шаруашылығыньщ пайдалану қызметінің негізгі 
ерекшеліктеріне жатқызуға болады:

қызметгің қатаң жергілікті өзгешелігі, негізгі қызмет 
бойьшша аяқталмаған ондірістің болмауы;

оның қызметінің тұтынудан пайдалану қызметінің тұрақты 
тэуелділігі;

қызмет қажеттілігінің ай, күн, апта бойынша бір келкі 
болмауына негізделген, пайдалану қызметінің бір келкі болмауы; ол 
пайдалану қызметін ұйымдастыруды едәуір қиындатады және 
өзіндік құн мен басқа экономикалық көрсеткіштерде корсетіледі;

пайдалану орнының санымен олшенетін (бірнеше
пайдалану шығындары эр түрлі натурал көрсеткіштерге
пропорционалды тәуелділікте болады) қызметтің соңғы пәтижесіде 
пайдалану шығындарының пропорционалды тэуелділігінің
болмауы;

еңбекті ұйымдастырудан жэне пайдалану қызметінен 
уақытша тұрушылардың қызметінің сапасына тікелей тэуелдідік, 
бұл негізгі құралдардың құнының өсуінде корсетіледі.

Қонақ жайдың нп.іғыидарына эсер етуші ішкі факторларды 
экономикалық жэне ұйымдастырушылық деп бөлуге болады:

Экономикалық факторларға жатады:
амортизацияның есептеп шығаруының тэртібі; 
қонақ үйді пайдалану бағдарламасы;
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еңбек төлемінің қалыбы мен жүйесі; 
қызметкерлердің сыйақы беру жүйесі; 
еңбек өнімділігі мен тиімділігі;
мейманханалық өнімнің шамасы жэне тағы басқалар;

¥йымдастыру факторларына жатады: 
қонақ үйдің түрі жэне дәрежесі; 
нөмірлік қордың категориясы; 
материалдық-гехникалық базаны дамылу; 
қонақ үйдің қызметкерлерінің еңбегін үйымдастыру; 
жарнамалық саясат жәңе т.б.

Өнімнің өзіндік қүнын төмендетуіне эсер ететін келесі 
факторлар:

1. Еңбек өнімділігінің артуы. Өнімділік жоғары болған сайын 
сол уақыт бірлігінде өнім көбірек шығарылады жэне оның өзіндік 
қүны соғүрлы темендейді.

2. Қызметтің, өнімнің материал жэне энергия сыйымдылыіын 
төмендету. Өнім бірлігіне жүмсалған материалдық жэне 
энергетикалық шығындар аз болған сайын оның өзіндік қүны 
томендейді.

3. Негізгі қүралдардың қайтарымы үлғаюы (қорқайтарымы 
жоғарылауы). Өнім бірлігіне келетін амортизаңиялық төлемдердің 
еншісі аз болған сайын оның өзіндік қүны томендейді.

4. Маркетинг саясатының деңгейінің жоғарылауы. Маркетинг
- бүл сатудың өнері (маркетинг -  бұл адам қызметтің түрі, ол 
мүқтаждықтар жэне қажетгіктерінің қанағаттандыруды айырбас 
арқылы іске асыруға бағытталған). Өнімдерді сатуға жүмсалған 
шығындар төмендеген сайын оның өзіндік қүныда төмендейді.

Өнімнің өзіндік қүны - өндірістік өнімнің өзіндік қүны жэне 
толық нақгы өзіндік қүн больш таньшады. Өндірістік өзіндік қүн 
тек қана өндірістік шығындармен анықтгшады, оларға 
коммерңнялық шығьшдарды (өнім өткізуге кеткен шығындар) 
қосқанда өнімнің толық өзіндік қүны анықталады.

Нёгізгі шығындар өндірістің технологиялық проңесімен тікелей 
байланысты: шикізат жэне материалдар, қосалқы материалдар мен 
басқа шығындар, жалпы өндірістік жэне жалнышаруашылық 
шығындарды қоснағанда.

Үстеме шығьшдар өндірісті үйымдастыру., оған қызмет ету 
жэне басқарумен тікелей байланыста пайда болады, оларға 
жалпыөндірістік жэне жашгышаруаіиылық шығындар жатады.
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Бір элементті шығындар бір элементтен тұрады (евібекақы, 
материалдар, амортизациялық аударым).

Кешенді шығындар бірнеше элементтен түрады , қурамына 
қызметкерлердіц ецбекақысы кіретін цех шығьшдары, элеуметтік 
аударым, материалдар, амортизация жэне басқада бір элементті 
шығындар кіреді.

Тікелей хпығындар өнімнің нақгы бір түрін өндіретін өңціріспен 
байланысты жэне оның өзіндік қүнына тікелей қосылуы мүмкін, 
мысалы шикізат пен негізгі материалдар, ақаудан болған 
жоғалтулар, т.б. Жекелеген бөлімшелерге кететін шығын болімше 
шығындары деп аталады.

Жанама шығындар өнімнің жеке түрлерінің өзіндік қүнына 
тікелей қосьшмауы мүмкін жэне жинақталып шартты жанама 
бөлінеді, оларға жалпыондірістік, жалпышаруашылық, ондірістен 
тыс шығындар және т.б. Жекелеген бөлімшелерге саиынбаған 
шығын жанама деп аталады.

Шығындар бір бөлімшеде тікелей, екінші бір бөлімшеді жанама 
болуы мүмкін.

Шығындардың тікелей жэне жанама болып бөлінуі салалық 
ерекшеліктерге, өндірістің үйымдастырылуына, онімнің озіндік 
қүнын калькуляциялаудың қабылданған эдісіне байланысты.

Өзгермелі шығындар, оның көлемінің озгеруі өндіріс көлсмінің 
өзісруіне тікелей үйлесімді болады жэне бүл кезеңдегі енім 
шығарьшымын үйлесімді боледі. Мысалы, егер ондіріс кәлемі 10%- 
ке артатын болса, онда жалпы өзгермелі шығын да 10%-ке өседі.

Түрақты шығындар өнім өндірісі көлемінің өзгеруіне тэуелді 
емес(жылу, өндіріс ғимаратьш жарықтандыру, амортизаңия, жал, 
жарнама шығыны жэне т.б.). Егср көлем 10%- ке артса немесе 
кемісе, онда жалпы түрақты шығын өзгеріссіз қалады, бірақ бір 
бірлікке үдайы кеміп отырады.

Ағымдағы шығындар жиі қайталанатын кезеңдік шығын 
(шикізат, материалдар шығыны).

Бір жолғы шығын демалыс төлемі, жөндеу жүргізу жәие т.б. ол 
сметаның бекітуімен белгіленген тэртіпте және мерзімде өнімнің 
өзіидік қүнына болек қосылады.

Өндірістік шьнындарга тауарлы өнімді дайындаумен жэне 
оның өндірістік езіндік қүньш қалынтастыруға кететін барлық 
шығын жатады.
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Әкшшілік шығындары жалпы басқарумен байланысты 
шығындар жэне жалны шаруашылық экімшілік тағайындауын-дағы 
шығындар.

Коммерциялық шығындар (өндірістен тыс) өнімді сатып 
алушыға өткізумен байланысты шығындар.

Өндірілетін (жоспарланған) -  ұгымды технология мен өндірісті 
ұйымдастыру арқылы өнімді белгіленғен сапада өндіруге кететін 
шьпын.

Өндірілмейтін (жоспарланбаған) -  технолоғияның жетіспеу- 
шілігінен жэне өндірістің дұрыс ұйымдастырылмауынан болатын 
салдар, яғни шығын.

Кесте 8.1
Өндіріске қызмет көрсетуге арналган шығындарды жіктеу

№
р/с

Жіктеу тобы Шыгындар

1 Өндіріс процесіндегі экономика-лық рөлі 
бойынша

-негізгі
-үстеме

2 Өнімнің өзіндік күнына қосу тәсіпі 
бойынша

-тіке.чей
-жанама

3 Құрамы бойынша -бір элементті 
-кешенді

4 Өндіріс көлеміне қатынасы бойыиша -өзгермелі
-тұрақты

5 Пайда болу кезені бойынша -ағымды
-біруақыттық

6 Өндіріс процесіне қатысуы бойынша -өндірістік
-әкімшілік
-коммерциялық

7 Тиімділігі бойьпшіа -өндірілетін
-өндірілмейтін

Қонақ үй кешенінде қызмет атқаруыньщ барлық көріністері бар, 
ал олар: мейрамхана, дэмхана, түнғі клуб, концерттік қонақ бөлме, 
мүмкін болған жағдайда конференция жэпе семйнар өткізуғе 
мүмкіндік жасалған. Кешеннің аумағында келесі қызметгер 
көрсетіледі: тренажерлық бөлме, қонақбөлме, сауна, солярий, спорт 
қонақ болмелер, шашгараз, косметология, массаж, сонымен қатар 
спорттық-сауықтыру орталығы.
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Сәйкесінше шығынның топтастыруы қонақ үйдің бизнесінің 
қызмет атқаруларына тура жерлерінің жэне бірыңгай шывгынның 
тонтарьша жинақталу болады.

Қонақ жай шаруахнылығы қызметі еңбек, материалдық жэне 
қарлсылық қорларды пайдаланумен байланысты. Қорлар 
жүмсалынады жэне шығындарға айналады. Қонақ үй қызметіне 
жұмсалған шығындар жоспарлау және есепке алу кезінде қонақ жай 
шаруашылығында энономикалық элементтер жэне кал ькуля ңи ялық 
баптар бойынша топтастырылады.

Қонақ үй қызметінің өзіндік қүнына кіретін шығындар, оның 
экономикалық мазмұнына сәйкес келесі элементтерге жинақталады:

- материалдық шығындар;
- еңбекақы шығьшдары;
- әлеуметгік аударымдар;
- амортизаңия;
- өзғе шығындар.
Қонақ үйдің шаруашылығында көрсетілғен қызметтің озіндік 

құнына кіретін шығындарды келесідей калькуляңиялық баптарға 
топтастырады:

1. «Қонақ үйдің қызметін көрсетумен байланысты шыгындар». 
Аталмыш шығындардың бабына келесідей шығыстар жатады:

- қонақ үй қызметімен айналысатын ұйымға орналастыру 
жэне мекендеуін ұйымдастыру (қонақ үйлерде, кемпингтерде, 
демалыс үйлерінде жэне т.б.).

- колік және авгокөлік ұйымдарының қызметтері, авиаңиялық 
компаниялардың, темір жол ведомстволардың, теңіз жэне өзен 
көліктері;

- асханада, мейрамханаларда, барда, дэмханада тамақтану;
- экскурсиялық қызмет көрсету;
- спорггық тэрізді жэне мәдениетті-көңіл көтеру
- визалық қызмет көрсету ( клиентті мекендеуін рэсімдеу 

жэне өзге шығындар);
- гид қызметгері -  аудармашы мен алып журуші;
2. «Өндірістік персоналдың қызметімен байланысты 

шығындар» бабына келесілер қосылады:
- азаматтық-құқықтық тәрізді келісім-шарт негізінде жұмыс 

атқарушы қызметкерлерді қосқандағы өндірістік персонал-дың 
еңбек ақысы;
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- әлеуметтік аударымдар;
- өңцірістік персоналдың қызмет бабымең қонак уй шегінде 

барып-келумен байланысты атқаратьш шытыңдар.
3. «Қонақ үй қызметін көрсетуге қатысқан бөлімшелерінің 

шығындары» оның ішіне: қызмет көрсету кезінде түрлі жумыстар 
атқаратын бөлімшелердің шығындары.

4. «Үстеме шығындар» оның ішінде:
- ғимараттармен бөлімшенің өрт сөндіру қызметіне кеткен 

шығындар;
- ғимарат, жабдықтардың, мүліктің күзетіне кеткен 

шығындар;
- жөндеу жэне автокөліктің сақгаңцьіруы, гаражды ұстауға 

кеткен шығындары;
- амортизациялық аударым;
- байланыс қызметінің төлемақысы;
- қонақ үйдің сервисінің қызмет атқаруының жаңа қызмет 

түрлерін игеруімен байлаңыеты шығыңцар, оның ішінде 
персоналдың тағылымдамасьш жэне шетелдік тілді үйренуге кеткен 
шығындар;

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасын сақтау 
шығьшдары.

Қонақ үй қызметінің өзіндік құнын қүрайтын шығындардың 
есебі 8 «Өндірістік есептің шоттары» бөлімінің шоттарында 
жүргізеді:

8110 -  «Негізгі өндіріс», мұнда негізгі оңдіріс шығындары, 
соның ішінде шикізат жэне материал шығын, негізгі өндіріспен 
айналысатын қызметкерлерге еңбекке ақы төлеу жэне олардан 
аударым, негізгі өндіріске жататын үстеме шығывдар (номерлік 
қор);

8210-«Өз оңдірісінің жартьшай фабрикатгары» өндірістің шапа 
өнімің өвдіруге жұмсалған шығындары;

8310 «Көмекші өвдірістер» үйымньщ негізгі өндірісі үшін 
қосалқы болып табылатын бөлімшелердің шығыны;

8410 -  «Үстеме шығыстары» мүңда негізгі жэне қосалқы 
өвдірістің үстеме шығыңдарлары қамтылады, сонымен қатар 
меншікті өндірістің шалаөңімдерінде.

Айдьщ ішінде барлық шығындар 8110 шотының транзитгі 
шотгарында есепке алынып кейін соңында жинақтаушы 8110 
есепшотта жннақталады.



Жинақталган үстеме шығындар ай сайын шығын объектілері 
арасында таңдалған бір эдісті қоддану арқылы бөлінеді, оны шығын 
объектісінің озіндік қүнын дэл анықтау мақсатында қонақ үй 
таңдайды, бөлу әдістері келесідей:

-есентің нысанына тікелей шығыңдарға қатынасты анару;
- есептің нысанына тура апарылатьш еңбекке ақы төлеу 

шығындарьшың сомасына қатынасты анықтау;
-есеп нысанының жоснарлы өзіндік қүнына қатынасты анықгау. 
Егер бас қонақ үйдің теңгерімінде қонақ үй қызметінің 

орындалуына үлес қосатын бөлімшелер бар болса, мысгшы кір 
жуатын бөлімше, сулулық салондары, техннкалық қызмет 
көрсететін станңня, тренажер залдары, жэне т.б. онда олардың 
шығындары 8310 «Көмекші өндіріс» шотьшда жинақгалып кейін 
8110 «Негізгі өндіріс» шотына апарылады.

Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есептің халықаралық 
стандарпарына көшу бухгаптерлік қызметтің қүзырын жэне 
фугащияларын кеңейтуге жаңа экономикальщ жағдайлар жасады.

Кесте 8.11
Қонақ үй кэсіпорынның шығыңдар есебін жүргізудегі 

типтік бухгалтерлік жазулар

№
п\п

Шаруашылық операциялар мазмұны Шоттар
корреспонденңиясы
Дт Кт

1 2 3 4
Негізгі өндіріс

1 пайдаланған материалдардың құны 8111 1310
2 қызмет атқаруға пайдаланған судың, 

электрқуатаньщ, газден жабдықтаудың құны 
және өзге қызмегтер

8111 3310

3 клиенттерге қызмет көрсетумен тікелей 
айналысатьш өндірістік жұмысшылардың еңбек 
ақысы

8112 3350

4 өндірістік жум ы с ш ы лардың еңбекақысынан 
олеуметтік аударымдар

8113 3150

5 өзге өндірістік шығьшдар 8114 1010,
1620,
1030,
1250,
2420

6 көрсетілген қызмет кдаамындағы ҚҚС 1420 3310
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І

8.11 кестенің жапғасы

1 2 3 4
Көмекші өвдіріе

7 пайдаланған материалдардың құны 8311 1310
8 пайдаланган су, злектрқуаты, газ құны 8311 3310
9 көмекші жұмысщьшардың еңбекақысы 8312 3350
10 көмеқші жұмысшьшардың еңбек ақысьшан 

есептелген әлеуметтік аударым
8313 3150

11 өзге өндірістік шыгындар 8314 1010,
1030
1250,
1620
2420

12 көрсетілген қызмет құрамындагы ҚҚС 1420 3310
13 көмекші өндіріс шығындарьга жинақтау 8310 8310-8314

Үстеме шыгындар
14 паңцаланган материалдардың құны 8411 1310
15 басқару аппаратына есептелген еңбекақы 8412 3350
16 басқару аппараты еңбекақысьшан әлеуметтік 

аударым
8413 3350

17 негізгі құралдардың ағымды жөндеуі 8414 1310,
3350

18 негізгі құралдардың амортизаңиясы 8415 2420
19 езгеде үстеме шығындар 8416 1250,

3510
20 көрсетілген қызмет құрамындағы ҚҚС 1420 3310
21 үстеме шығындарды жинақгау 8410 8411-8416
Қаржылық нәтижені аныктау
22 көрсеііяген қызметтің өзіндік құнын 

қалыитастыру
8110 8111,

8112,
8113,
8114
8310,
8410

23 қонақ үй қызметінің өзіндік құны есептен 
шығарылды

7010 8110

24 қаржьілық нәтиже анықталды 5610 7010
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8.3. Қонақ ұй клиенттерімен есеп айрысу

Қонақ үйде тұрушының орналасқанын рәсімдеу кезінде оған, 
түбіртек (талон) немесе өзге де қызмет көрсету жөнінде шарт 
жасасқанның растайтын құжат беріледі. Қызмет көрсету жөніндегі 
келісім-шартта келесідей мэлімет болуы тиіс:

-қызмет көрсетушінің аталуы;
- тұтынушыньщ аты-жөні;
-берілген номер жөнінде ақнарат (нөмірдегі орны туралы); 
-нөмірдің ( нөмірдегі орынның) багасын;
-қызмет көрсетушінің ырығы бойынша басқада қажетті 

деректер.
Келісім-шарт тұтынушының төлқұжаты немесе эскери билеті, 

жеке куэлігі немесе оны растайтын өзге құжатты ұсьшған кезде 
жасалады. Нөмірдің (нөмірдегі орынның) бағасы және оның төлеу 
формасын қызмет керсетуші белгілейді.

Тұіъшушы қызмет көрсетілгеннен кейін тұтынушысының оны 
қабылдан төлеуге міндетті. Тұтынушының келісімімен шарт 
жасасалған кезде қызмет толық көлемде төленуі мүмкін немесе 
аванс беру жолымен.

Қонақ үйде тұру үшін телем жасаудың мерзімі бэріне бірдей 
жергілікті уақыт бойынша сағат 12-де алынады. Егер есептік 
мерзімге дейін орналасқан болса ( 0 сағ. 12 сағатқа дейін) тұру үшін 
телсм алынбайды. Егер тұтынушының қайту кезі кідіретів; болса, 
онда толем ұшін келесі тэртіпте алынады:

-есептік сағаттың 6 сағат кейін кідірсе - эр сағатына толемақы; 
-есеіггік сағаттан 6 - 1 2  сағатқа кешіксе жарты тэулікке 

төлейді;
-есептік сағаттан 1 2 - 2 4  сағатқа кепгіксе толық тәулікке 

телейді (егер сағаттық төлемақы болмаса).
Қонақ үйде орналасуы 24 сағаттан (тәуліктен) аспаса төлем ақы 

бір тэулікке алынады. Жергілікті ерекшеліктерін ескеріп есептік 
сағаг өзгеруі мүмкін. Қонақ үй қызметін ұсыну ережелеріне сәйкес 
тұтынушы қызмет көрсету келісім-шартын кез келген кезде бұзуға 
құқығы бар, ол кезде пайдаланған қызметінің көлеміне сай қатысты 
мөлшерде төлем төлейді, қызмет корсетушіге келісімін орындау 
мақсатында жасаған шығындарын өтейді.



Халықпен есептесу кезінде бақылау-кассалық аппарат қолдану 
тиіс. Егер қонақ үй ірі кәсіпорын болса және оның бірнеше 
бөлімшесі бар болса, онда әр пушсте қолма-қол ақшамен есептесу 
үшін бірнеше кассалық аппарат болуы тиіс. Ол төлемді анықтау 
үшін сағаттық немесе тэуліктік тарифті қонақ үйде түратын 
мерзіміне көбейтеді. Түбіртек бір данада толтырылып шотпен бірге 
бухгалтерияға өткізіледі. Кезекші экімші күнде түрушылармен есеп 
айырысу туралы есепті бухгалтерияға өткізеді.

Қонақ үйдің тиімді жүмысы көрсеткен қызметтің тек саны мен 
сапасына байланысты емес, ол дүрыс белгілеғен бағаға да 
байланысты. Оны мақсатты нарыққа қолжетімді етіп қою керек, 
яғни клиенттерғе -  қонақ үйдің қызметін түгынушыларға. Қонақ үй 
үшін маркетингтің талабы өндіретін қызметін гүтынушымен 
кездестіруді қамтамасыз ету, себебі бүл қызметті өгкізудің және 
кэсіпорынның пайда көруінің негізгі шарты.

Қонақ үй кәсіпорыны өзінің қызметін тиімді өткізуді 
қамтамасыз ету үшін әткізу жэне бөлудің жүйесін қүрастырады, ол 
дисгрибуция тараптары деп аталады. Бөлу, тарату немесе 
дистрибуңня маркетингте тауарды нарықта жылжыту.

Тарату тарабы -  қонақ үй қызметін көрсегу процесіне 
қатыстырылған жеке түлғалар мен үйымдар жиыны, бүл жеке 
түтынушыға жэне үжымдық түтынушыларға (фирма, компания, 
үйым) қолжетімді болып саналады.

Тарату жүйесін дамыту өткізу тарапына қатысушыларды 
іздеуден басталады. Олар анықталғаннан кейін маркетиітің назары 
осы гарапты басқаруға қарай ауысады. Қонақжайлылық 
сферасыидағы қызметті өткізу жүйесі, әдетте келісім қатынастар 
неғізінде қалыітгасады

Қонақ үй қызметін тарату тараны түтынушыны қызметті 
пайдаланатын жеріне ауыстырады. Клиент түтынушы пайдаланатын 
қызметіне жету үшін уақыт, жер аралығын өтеді. Осы ерекше 
айырмашылық қызметгі тарагу және өткізу тарапын материалдық 
өндірістегі өнім сатудан ажырытуға болады, онда тауар 
өндірушіден түгынушыға барады.

Қонақ үй қызметін тарату гарапы өткізу қызметінің бірнеше 
түрін қарастырады.

Тікелей сату.
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Қызметті тікелей өткізуді қоиақ үй тұтынушыға делдалсыз өзі 
сатады. Бронь жасау тапсырыстары жеке түяғалардан немесе фирма 
және үйымдардан түседі. Бүл өткізу түріне бірден орналасуға 
келген түтынушыларға номерді сатудыда жатқызады, яғни алдын 
ала тапсырыс бермей келгендер, оиы «көшеден келген -лтаік іп» 
дейді. Әдетте мүндай қызметпен бұрын осы қонақ үйінде болыо, 
көрсеткеи қызметке қанағаттанған түтынушылар пайдаланады. 
Мүндай түрушылар жеңілдік жасауға үміттенбеседе олар өте қүнды 
клиент болып саиалады және оларға эрдайым ерекше көңіл 
бөлінеді. Кейбір қонақ үйлерде «ардагерлерге» орналасу үшін 
арнайы жағдай жасалады, қүрметті диплом беріледі жэне эр келген 
кездерінде «паблик рилейшнз» бойынша іс-шаралар өтеді.

Әдеттегі тэжирибеде тікелей бронь жасаудың үлесі 10 - 15% 
жэне бүд қонақ үй үшін өте тиімді болыи саналады, себебі делдалға 
коммисиялық сыйақы төлеу резерві үнемделеді.

Агенттік сатылу.
Қызмстті бүлай өткізу түрі туризм сферасындағы делдалдық 

бөлімдер арқылы жүргізіледі. Оларға турагенттер жэне 
туронераторлар, туристік клубтар жэне кэсіби ассоциациялар, 
авиакомианиялалар жэне басқада көлікпен тасымалдау үйымдармеи 
жеке делдалдар жатады. Олармен қатынасты қонақ үйлер келісім- 
шарт негізінде қалыитастырады. Делдалдар комиссиялық сыйақыеы 
тапсырыс беріжен соманың немесе комиссиялық қызмет 
сомасының 10-12,5% қүрайды.

Делдалдармен жүмыс істейтін қонақ үйлер агенттердің оларға 
клиент теретінің есінен шығармау керек. Қонақ үйлер агенттер 
арқылы орналасқан түрушьшарға жақсы пікір қалыптастыру үшін 
жағдай жасау тиіс, ол келешекте бірігіп қызмет атқарудың кепілі 
болады. Агенттен тапсырыс келген кезде қонақ үйдің қонақжай 
иелері екі түтынушысы болады: клиент және делдал.

Делдалмен серіктесу қонақ үйдің номерлерді броньдау 
жөніндегі жүмысын жеңілдетеді. Делдалдарта арнайы байланыс 
тараптарын беру, бронь жасау тэртібін жэне номер үшін есептесуді 
жеңілдету керек жэне т.б. Турагентгер өз қызметі үшін төлемді тез 
алғанды қалайды, сондықтан олармен жүмыс істейтін қонақ үйлер 
кешіктірмей олардьщ комиссиялық сыйақыларын төлеген жөн.

Турагештерге эртурлі көмек, қолдау көрсету қажет. Оларға 
жарнама-ақпараттық материалдар жіберіп түру керек, онда қонақ үй



жәнс көрсетілетін қызмет туралы мэліметтер, арнайы ұсыныс 
туралы мэлімдеме және т.б. болуы тиіс.

Қонақ үйлер туристік фирмапардың, авиакомнаннялардың 
өкілдерін және басқада нарық делдалдарын танысу саяхатқа 
шақырады, ал авиакомн ан иял ар өз тасымалдауьш жарнамалау 
мақсагында, әдетте тегін билетгер береді. Мұндай саяхаттарға 
туристік компаниялардың, прессаның, басқада ақпарат тарату 
кұралдарының өкілдерін шақырады, олар кейін өздірінің алған эсері 
туралы газет, журналда басып шығарады.

Қонақ үйлердің номерлерін корпоративтік сату деп 
корпоративтік клиенттен тапсырыс алған проңесті айтады: 
өндірістік, қаржылық жэне басқада компания, кэсіпорын немесе 
үйымның өз қызметкерлерін тиісті келісім-шарттың күші бар кезде 
орнастыру үшін. Корпоративтіқ клиенгтер үшін қол қойылған 
келісім-шартта келтірілген қонатын күндерінің санына қарай 
арнайы жеңідцетілген бағалар бекітіледі. Әдетте ірі корпоративтік 
клиенттер -  халықаралық корпораңиялар, олар туристік 
делдалдарды қатыстырмай өздерінде қүрылған туристік бөлімдер 
арқылы қонақ үйлермен тікелей іскерлік қатынас орнатады. 
Корпоративтік клиенттер қонақ үй кәсіпорыны үшін экономикалық 
тиімді болады.

Ғаламдъщ дистрибъютор жүйелер.
Қазіргі кезде турагенттер қонақ үйлердегі орындарға бронь 

жасау тэсілдерін өзғертті. Олар өтінімін телефонмен немесе факс 
арқылы жіберуден горі компьютерлік жүйемен бірден қонақ үй 
номеріне тапсырыс береді. Турағенттер үшін компьютерлік жүйелер 
бүрын орынға бронь жасау компьтерлік жүйелері деп аталса енді ол 
тарату жэне өткізудің Ғаламдық дистрибютерлік жүйесіне айналды
-  «Джи-Ди-Эс»(С1оЬаі ОіяІтіЬиІіоп Зувіетз).

Компьютерлік «Джи-Ди-Эс» деген жүйенің жүмысы негізінде 
қонақ үй қызметін тарату және өткізумен айналысатын турагенттер 
мен басқада қатысушылар үшін туристтік өнімдердің тізімдемесі 
жатады. Әуелгіде осы жүйелер авиакомпаниялардың жүмысын 
ынталандыру үшін қүрастырылған, өйткені олардың үздіксіз 
рейстер бойынша кестесі компьютерлік жүйенің дерекқорына 
еңгізілген, ең танымал авиакомпания жүйелері: Аро11о(ІІпіге(і 
Аігііпез) болып табылады, 8аЪге (Атегісап Аігііпез), 8укІет Опе
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(Сопііпепіаі Аігііпез), \Үог1сІ8рап (Веііа Аігііпек және Могіһшезі 
Аігііпек) жэне т.б.

Вгіііаһ А ітауя  пайдаланатын Оаіііео жүйесін Ароііо-мен 
біріктірген, ол жүйе қазіргі кездегі халықаралық жүйелерден негізгі 
бір жүйесі болын табылады. Келесі бір ірі халықаралық жүйені - 
Атасіеик әзірлеген - Ьийһапка жэне Аіг Ғгапсе болды. Бүл жүйелер 
арқылы қонақ үйдің кәсіпорындары, туроператорлар, көлікті жалға 
беруші комданиялар жэне басқада туризмнің шеңберінде жүмыс 
атқаратын үйымдар өздері туралы ақпаратгы бере алады жэне 
гурагенттердің оз қызметін өткізуге жақсы мүмкіндіктер туғызады.

Авиажелілер де туроператорлар сияқты жүмыс атқара алады. 
Дэл осындай жолмен Аіг Ше\у 2е1апсі авиажелісі арнайы 
орналастырумен айналысатын провайдерлердің көмегімен жеке 
туристерге ранчоның немесе жатын бөлменің жері жэне таңғы асты, 
жалға автомобиль беруді, дөңгелектегі үйшік үсынады.

Қонац үйдін провайдерлік жүйелері.
Қонақ үйдің провайдерлік компыотерлік жүйелері -  бүл 

біртүтас жарнамалық консорңиумға кіретін қонақ үй номерлерін 
резервтеуінің орталықтандырған жүйесі. Консорңиум 
қонақжайлылық жүйесіндегі үйымның тобы, олардың жүмысы өз 
мушелерінің бірігуі арқасында өзара пайда алалатын жағдай жасау.

8.4. Дүние-мүліктің есебін үйымдастыру

Қонақ үйдің негізгі мүлігі -  бүл өндірістік-пайдалану 
процессінде бірнеше дүркін қатысатын, өзінің бастапқы қалпын 
толығымен немесе жартылай сақтап қалатын, өз қүнын көрсетілген 
қызметтің қүнына бірте-бірте тозуына байланысты аударатын жэне 
өз қүнын қызметті өткізуден өтейтін негізгі қүралдар. Негізгі 
күралдар үйымның мүлігінің бір бөлігі, еңбек қүралы ретінде 
қызмет ісөрсетуде немесе үйымның басқару қажеттілігіне үзақ 
мерзімде, 12 айдан артық пайдаланады. Қонақ үйдің немесе 
туристік фирманың айналыстағы қүралдарының күрамындағы 12 
айдан кем пайдаланатын заттар, күны қандай болсада, үйымның 
бекіткен бухгалтерлік есептің ережелеріне сэйкес негізгі қүралдарға 
жагпайды.

Негізгі қүралдарға үйлер, ғимараттар, жүмыс жэне күш 
машиналары жэне жабдықтар, өлшеуш жэне реттеіш аспаптар және
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құрылғылар, есептеуш техиика, көлік күралдары, аспаитар, 
өпдірістік жэие шаруашылық аспаптар, мүлік, жүмысшы мал, асыл 
тұқымды жэне өсетін мал, көпжылдық өсімдіктер жэне өзге негізгі 
күралдар.

Негізгі қүралдарға тағыда жерді қүнартуға күрделі салымдар 
(кептіру, суару жэне басқада мелиорация жүмыстары) жэне жалға 
алыпған неғізғі құралдарға күрделі салымдар жатады. Көпжылғы 
өсімдікгерғе, жерді түбеғейлі жақсартуға жасаған күрделі салымдар 
иегізғі қүралдар құрамына жыл сайын қосылып тұрады, олардың 
құны падалануға берілген -алқаіпаріа жүмсалған шығындар 
сомасымен анықталады, жүмыстардың аяқталуын күтпейақ.

Үйымның меншіііидсгі жер телімдері, табиғатгы иайдалану 
объектілері (су, жер қойнауы, басқа табиғи ресурстары) негізгі 
кұралдар құрамында есеике алынады.

Негізгі құралдардың бухгалтерлік есептегі бірлігі инвентарлық 
номер болып табьшады.

Негізгі қүралдардың синтетикалық есебі активті, инвентарлық 
2410 «Негізгі құралдар» есепшоттында жүргізіледі. Осы есепшотта 
кэсіпорынның меншік иесінің құқығы бар қолданыстағы, запастағы, 
консервілеудегі немесе жалға берілген негізгі құралдарының есебі 
жүргізіледі.

Ағымдағы есепте негізгі құралдар бастапқы алгашқы, қалпыпа 
келтіру қүнымен есепке алыиады. Негізгі құралдардың келіп гүсу 
козіне байланысты бастапқы құны түрлі анықталады.

Қонақ үйдің жарғылық капиталына салым ретінде 
қүрылтайшының берген негізгі күралының бастапқы қүны 
үйымның қүрылтайшылырымен (қатысушылармен) келісілген 
ақшалай бағасы бойынша алынады.

Өндірістік және әлеуметтік сфера үшін басқа кэсіпорындардан 
немесе жеке түлғалардан ақыға сатып алынған негізгі кұралдардың 
бастапқы құны оларды сатыпалуға жұмсалған нақты шығындарға 
қарай анықталады, оған жеткізу, орнату, іске қосу шығындары 
жатады, қосылатын құнға салықты жэне басқа отелетін салықтарды 
қоспағанда.

Негізгі қүралдарды сатып алу, қүру, дайындау кезіндегі нақты 
шығындарға келесілер қосылады:

- жабдықтаушыға (сатушыға) мен келісім-шартына сэйкес 
төленген сомалар;
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- ұйымдарға құрылыстық мердігер келісімі жэне басқада 
келісім-шарт бойынша орындалған жұмыстарына сэйкес төленген 
сомалар;

- сомалар ұііымдарға үшін негізгі қүралдарды сатып алумен 
байланысты үйымдардың ақпараттық жэне кеңес алу қызметі үшін 
үйымға төленген сомалар;

- негізгі күралдарды сатып алуға қүқығын алу кезіндегі тіркеу 
үшін төлем, мемлекеттік баж жэне басқада үқсас төлемдер, баж 
төлемдері, өтелмейтін салықтар, басқада негізгі қүралдарды сатып 
алған кездегі төлемдер;

- негізгі қүралдарды сатып алу кезінде делдал кәсіпорынға 
төленген сыйақы;

- негізгі құралдарды сатып алу, қүрастыру, орнатумен тікелей 
байланысты өзге шығындар.

Сатып алған автокөліктің бастапқы қүны, оны сатып алу 
кезіндегі шығындардан, салықтардан, көлік күралдарын есепке 
қойғанмен байланысты шығьшдардан қүралады.

Қүрьшыс-монтаждық жүмыстар негізгі күралдардың күныиа 
пайдалануға берілгеннен кейін барлық қүрьшыспен байланысты 
жүмсалған нақгы шығындар сомасымен, қосылатын қүнға салықты 
қосқандағы сомамен анықталады қүрылысты қандай эдіспен 
жүргізілгені ескерілмейді өз күшімен немеее мердігерлік жолмен 
бе.

Негізгі күралдардыц күрылысы бітіп қабылдаған кезде, ол банк 
несиесін пайдаланған болса, банкке төлеген сыйақы сомасы 
объектінің пайдалануға қабылдағанға дейін ңегізгі қүралдардың 
бастапқы қүнына қосылады, ал қабылданғаңнан кейінгі сомалар 
кэсіпорынның өз қаражатынан өтеледі»

Негізгі күралдар басқа кэсіпорындардан, үйымдардан келісім 
бойынша сыйға алынса және өзге жағдайда тегін берілсе, олардың 
бастапқы қүны кабылданған мерзімдегі нарықтық қүнмен алынады 
жэне қүжатпен расталады немесе эксперттік жолмен.

Егер негізгі қүралды басқа мүлікке айырбастап алса, бірақ ол 
ақшалай емес, онда негізгі күралдың бастапқы қүны ретінде 
алмаетырған мүліктің бухгалтерлік баланста көрсетілген күнымен 
қабылданады.

Бірлескен қызмет үшін немесе қаржылық лнзинг бойынша 
алынған негізгі қүралдардың бастапқы қүны бірлескен қызмет



немесе қаржылық лизинг туралы келісім-шартта көрсетілген қршан 
қосылатын қүнға салықты шегеріп анықталады, шағын бизнестің 
кәсіпорьшдарынан басқалары.

Йегізгі құралдардың бастапқы құньш өзгергу оларды қайта 
жөндеу, қосымша соғу, қосымша жабдықтау жэне жартылай жою 
кезінде рүқсат етіледі. Негізгі құралдардың бастапқы қр^ын ұпғайту 
пемесе кеміту ұйымның қосьшатьш капиталына апарылады.

Бастапқы алғашқы құлшан басқа негізгі құралдардың қалпына 
келтіру қуны жэне қалдық құнын айырады.

Қалпына келтіру құны нақты экономикалық жағдайда негізіі 
кұраддарды қайта қалпына келтіру үшін кәсіпорынның жүмсаған 
шығыпдары. Қалпьша келтіру қүнымен негізгі құралдарды қайта 
багалау үшін бағалайды.

Қайта бағалау мынандай жағдайда жургізіледі:
- жеке нысанның баланстық қүнын индексаңиялау жолымен, 

негізгі қүралдардың қүнын индекс қолданып өзгерту, олар үйлер, 
ғимараттардың түрлері, машиналар мен жабдықтар түрлері, көлік 
қүралдары жэне басқада негізгі қүралдар бойьшша, аймақтар 
бойынша, қабылдау мерзімі бойынша эртурлі дифференңиалдалған 
болады;

- негізгі қордың жеке нысанының қүнының қайта түзету 
жолымен олардың нарықтық бағасы қүжатпен растаязган жағдайда.

Егер негізгі қүралдардың жеке объектілерін қүжатпен расталған 
нарықтық бағасымен қайта бағалау мүмкіндігі жоқ болса немесе 
нарықга мүндай негізгі қүралдар жоқ болған жағдайда үйымның 
жётекшісіне бухгалтерлік есепте жэне есеп беруде олардың толық 
баланстьщ қүнын қолдануға қүқық беріледі.

Негізгі қордың баланстық қүнын қайта бағалау нәтижелері 
бухгалтерлік жэне статистикалық есептілікте негізіі қордың қайта 
бағалауы біткен тоқсаннан кейігі тоқсаннан бастап қолданылады 
және амортизациялық аударым есептеуде және салық салуда 
есептеледі.

Негізгі қүралдардың қалдық қүнын анықтау негізгі 
күралдардың алғашқы (қайта қалпына келтіру) қүнымен есептелген 
тозу қүны арасындағы айырма арқылы табады. Қалдық қүнмен 
негізгі қүралдар баланстың активінің екінші боліміңце көрсетіледі.

Негізгі қүралдардың пайдалану орындары бойынша 
аналитикалық есебі инвентарлық нысандар бойынша
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үйымдастырьшады. Инвентарлық объект ретінде барлық 
бейімдемемен >кэне мүліктермен жабдықталған ныеан немесе жеке 
дербее конструктивті қүрал белгіленген функция атқаратын немесе 
жеке кешен белі іленген жүмыс орындау үшін арналған. Егер бір 
объекті бірнеше бөлімнен түратын болса жэне пайдалану мерзімі 
түрлі болса, оида әр бөлік жеке инвентарлық объект болып 
саналады.

Әр инвентарлық нысанға инвентарлық номер беріледі, бүл 
номер пайдалану мерзімі бойы сақталады. Негізгі қүралдардың 
аналитикалық есебі негізгі қүралдардың инвентарлық 
карточкасында есепке алынады ( нысан №ОС-6) немесе кітаптарда, 
олардың негізгі реквизиттері: объектінің аты жэне оның
инвентарлық номері, техникалық сипаттамасы, пайдалапуға 
берілген мерзімі, амортизаңия нормасы жэне есептелген тозу 
сомасы, пайдалапу жері, пайдалану мерзімі.

Негізгі қүралдар кэсіпорынға қүрделі салымдар тэртібімен 
қабылданады, тек келесідей жағдайлардан басқа:

- кэсіпорынның жарғылық капиталына үлес есебінен 
түскенде;

- сыйға тарту келісімі жэне өзге тегін беру бойынша 
қабылданғанда;

- негізгі күралдардың жеке жэне заңды түлғалардан алғанда;
- бірлескен қызметті атқару үшін жэне қаржылық лизинг 

шарттары бойынша, егер қабылданған негізгі қүралдар 
лизингберушінің балансында түрса;

- негізгі қүралдар жекешелендіру нэтижесінде түссе;
- негізгі қүралдар конкурста, аукңионда алынса.
Негізгі күралдардың есептен шығуы -  бүн оны сату, тегін беру, 

моральдік немесе физикалық тозуы жеткеннен есептен шығару, 
апаттардан жоғалу жэне өзге төтенше жағдайлар негізінде есептен 
шығару, үлестің түрінде сырт үйымдардың жарғылық капиталына 
қосу.

Негізгі күралдардың сатылуы жзне есептен шығуының есебі 
үшін операңиялық а ктивті - пассивгі 7410 «Активтерді өткізу 
бойынша шығыстар» шотты пайдаланылады. Аталмыш есепшотта 
ақырғы сальдо болмайды, ол нәтижені анықтау жолымен жабылады 
жэне оны іс жүзіндегі нүсқауға сәйкес тиісті көзіне апарады.



Негізгі құралдардыц сатылғанын есеп шоттарда жазу үшін негіз 
ол сатыпалушыға жазылған шот жэне негізгі қүралдарды қабылдау- 
өткізу актісі. Негізгі құралдардың сатылған объектісі сату кітабына 
жазылады.

Негізгі құралдарды өткізуден түсім бухгаліерлік есешсе екі 
жақтың келісім-шартта келісілген сомада қабылданады. Қүжатта 
объектінің аты, оның сипатгамасы, сату бағасы (келісілген немесе 
қалдық құн), бекітілген ставкамен есептелген қосьшатын қүнға 
салық.

Табыстар, шығыстар жәіге негізгі қүралдарды бухгалтерлік 
баланстан есептен шығарудан жоғалту бухгалтерлік есепте қай 
мерзімге жатқызылса сол тоқсанда есебі жүргізіледі.

Өндірістік - пайдалану үдерісіндегі ролі бойынша негізгі 
қүралдар келесідей бөлінеді: өндірістік жэне өндірістік емес.

Өндірістік негізгі қүралдарға өндірістік - пайдалану үдерісге 
қатысатьш немесе оны үйымдастыруға ықпал ететін еңбек 
қүралдары жатады (қонақ үй ғимараты, жабдық).

Өндірістік емес негізгі кұралдарға жұмыскерлерді ң жэне 
клненттің түрмыстық жэне мәдениетті қажеттілігінің қанағаты үшін 
қызмет ету қорлары жатады.

Функциялық мақсаты бойынша негізгі қүралдардың келесі 
түрлерін атауға болады: үйлер, ғимараттар, беріліс құрылғылар, 
машиналар жэне жабдықтар, көлік қүралдары, аспап, өндірістік 
жэне шаруаіпылық мүлік жэне т.б.

Қонақ үйдің негізгі қүралдарының қүрамында үйлер жэне 
ғимараттар ең салмақты үлесті қүрайды. Ғимараттар: негізгі жэне 
қосымша болып бөлінеді. Негізгі ғимараттарға кешенді қонақ үй 
және оқшау тұрғандар, мейрамхана, спорт кешендер. Қосымша 
негізгі құралдарға қазандық, кір жуатын, қойма, гараж қарайды.

Қонақ үй шаруашьшығының ғимараттарына су шығаратын 
бекет, татымсыз жэне минералдық судың артезиан үңғымалары, 
бассейндер, негіз, жылытқыш қүрылымдарды және арматура, 
субұрқақгар, канализациялық ғимараттар жэне коммуналдық 
ғимараттар, спорт алаңдары, теннистік корттар, аггракциондар, 
парктің жолдары, мүсін, асфальтгалған аула және жаяу жол 
жатады.

Беріліс құрылғыларға: трансмиссия, электрожелілер, жылу 
энергия өлшеуіштері, телефон желілері, радио, аумақтьщ сыртқы
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жарық түсіру желілері, жылу қүбырлары, су қүбьірлары, қонақ 
үйдің кәріздер шығару қарайды.

Машиналар жэне жабдықтарға: күш машиналары,
трансформаторлар, ретгегіш жебелер, генераторлар, будың қазаны, 
электрқозғалтқыштер, кір жуатын шаруашылығының жабдыгы, өрт 
сөндіру жабдықтары, телефон байланысы жэне т.б.жатады.

Келік қүралдарына: автомобиль, автобустар жэне
электрокарлер жатады.

Қонақ үйдің негізгі күралдарына жиһаз, жабдық, соның ішінде 
тозаңсорғыш, кондиңионерлер, шаруашылық жэне мәдени 
мақсаттағы заттар (кілем, теледидарлар, тоңазытқыштар, пианино, 
видеомагнитофондар, суреттер жэне т.д.) қүралдар қарайды.

Негізгі күралдардың есебін жүргізу үшін 2400 «Негізгі 
қүралдар» шоты пайдаланылады және келесі шоттар кіреді:

2410 - «Негізгі ақүралдар»,
2420 - «Негізгі қүралдардың амортизаңиясы жэне

күнсыздануы».
Негізгі қүралдардың түрлерін жіктеу үшін синтетикалық 

есепшоттар ашылады.
Негізгі қүралдарды актив ретінде бірінші рет танылғаннан кейін 

барлық жинақталған тозу сомасын алып тасгағаннан кейін жэне 
қүнсызданудан болған зиянды шегерген соң оның өзіндік күнымен 
есепке алады немесе әділ күны болып саналатын қайта бағаланған 
қүнымен.

Амортизаңияның жэне күнсызданудан болған зиянды жинақгау 
үшін 2420 - «Негізгі күралдардың амортизаңиясы және
қүнсыздануы» есепшоттың тобы пайдаланады.

Қонақ үйдің мүлігіне қонақ үйдің қызмет атқаруға, оны өткізуге 
қаже г айналым күралдары жатады.

Айналым қүралдары -  бүл материалдық жэне ақшалай 
қүндылықтардың жиьгаы, олар кәсінорынның айналысында болады, 
өзінің материалдық пішінін бір айналымда өзгертеді жэне өзінің 
қүнын толық көлемде көрсетілген қызметке ауыстырады. Қонақ 
үйдің айнадым активтерінің ерекшелігі өндіріс сатысының 
болмауы. Бүл айналым процесінің өте жоғары жылдамдығын 
объективті қамтиды.

Айналым күралдарьшың қүрамына ағымдағы активтердің 
келесі топтарын жатқызуға болады:
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- ақшалай қаражат (кассада, есептік шотта, валютапық шотта, 
өзге ақшалы қаражаттар, қысқа мерзімді қаржы сальшдары);

- дебиторлық қарыз (алушының жэне тапсырыс берушінің 
қарызы, алынатын вексельдер, еншілес жэне тэуелді қоғамиың 
қарызы, бёрілген аванстар, қатысушылардыц қарызы 
(құрылтай шы ларды ң жарғылық капиталға салымдары, өзге 
дебиторлар);

- таурлы-материалды құндылықтар (өндірістік босалқы 
қорлар, шалаөнімдер, аяқгалмаған өндіріс, дайын онім, аспаптар, 
отын, ыдыс және т.д.

Олардың есебін жүргізу үшін бухгалтеряік есепте 1 бөлімнің 
«Қысқа мерзімді активтер» шоттары пайдаланылады. Бүл бөлімнің 
шоттары үйымның қысқа мерзімді активтер деп жіктелетін 
активтердің есебіне арналған - үйымның активі қысқа мерзімді 
актив болып келесі жағдайда саналады,:

- оны сатуды, немесе кейн сатуға дейін үстауға, немесе 
үйымның ыңғайлы кезеңінде пайдалануга үйғарады;

- оны сату үшін немесе қысқа мерзімде үстап қалу және он екі 
ай ішінде өткізуді күтеді;

- ақша немесе оның баламаларының түрінде бар жэне 
пайдалануда еш шектеу болмайды.

Бүл бөлімге келесі шоттар кіреді:
1000 - «Ақша қаражаты»;
1100 - «Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялары»;
1200 - «Қысқа мерзімді дебиторлық қарыз»;
1300 - « Қорлар»;
1400 - «Ағымдағы салық активтері»;
1500 - «Сатуға арналған үзақ мерзімді активтер»;
1600 - «Өзге қысқа мерзімді актйвтер».
Қонақ үйдің дүние-мүлігінің қүрылу көздері оның меншікті 

жэне қатыстырылған қаражаты, олар міндеттеме түрінде болады.

Ситуацияльщ есептер:
1. Мемлекеттік қаланыц сыртындагы үйде түратын күнде 

тацертец майшна келіп белгілі уақытта жүмыс орнына апарып 
түрды. Осы директорга көлік цызметін көрсету шыгындарын 
жетекшіпік ететін қоиаңуйдің қызметініц өзіндік цүнына крсу 
рүцсат етіледі ме?
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2. Неггзгг цүралдарды жөидеумен байланысты цандай 
шыгындарды цонацүйдіц цызметінің өзіндік цүнына цоеуга болады:

- агымды жөндеу жәнемерзімдіцызмет кәрсету; ,:,,п
-күрделі жөндеу;
-жөндеудің барлыц түрлеру және мерзімдік цызмет керсету.
3. Қонацүйдің бухгалтериясында кондиционер орнатылган. 

Осы кондиционер бойынша есептелген тозу сомасы цайда 
апарылады? Бухгалтерия орналасцан бәлмелерді жинауга алынган 
шаңсоргыштың тозу сомасы цайда апарылады?

4. Қонац үй 2010ж. сәуір айында екінші жарты 
жылдыцтагы газет және журналдарга жазылу үшін 20000 тг. 
тәледі. 2010ж. сэуір айындагы өзіндік цүнга осы шыгындар 
цосылады ма?

5. Қонац үй 2010ж. мамыр айында бООООтг. дәрі-дэрмек 
сатып алды. Қонац үіі цызметінің мамыр айындагы өзіндік цүнына 
осы гиыгындардың барлыц сомасын цосуга цүцылы ма?

6. Қонац үй цоймасында 1 цаңтарда бояудың Юкг. Багасы 
12тг. цалды, ал 3 цаңтарда цонац үй 20 кг. Бояуды 15 теңгеден 
алды, 12 цаңтарда -  40 кг. Бояуды 1 кг. 11 тг алдьі, 28 цаңтарда - 
15 кг. 16 тг. алды. Осы айда жүмсалган бояулар келесідей;

а) 4 цаңтарда мейражхана цабыргаларын бояуга 23кг.
б) 15 цаңтарда цонацүйдегі шаштараздың цабыргаларын 

бояуга — 18кг.
в) 30 цаңтарда жалпы шаруашылыц мацсатца 30 кг.
Осы шаруашылыц операцияларды бухгсттерлік шоттарда 

кәрсетіңіз, цоймадагы материалдардың цалдьіцтарын багалаңыз;
а) ФИФО әдісімен
б) орташа цүн эдісімен
7. Қонац үйде өткен түгендеуден кейін материалдардың 

жетіспеушілігі аныцталды, оларды цалай көрсету керек:
а) цонац үй шыгындарына цосу;
б) мәлшер бойынша шыгындарга қосып, ал мөлшерден 

артыцты жауапты түлгага апару
в) цонац үй цызметінің нәтижелеріне жатцызу.

Баңылау сүраңтары:
1. Қонац үй цызметінің әзіндік цүньг дегеніміз не?
2. Шыгын элементтері мен калькуляция баптарының 

айырмашылыгы неде?



3. Қоиақ үйдің коммерциялыц іиыгындары деген не
4. Болашақ кезецніц иіыгындары цандай мерзімде есептен 

іиыгарылады ?
5. Қонац үйдің 8110 «Негізгі өндіріс» шотында цалдъщ 

болады ма?
6. Отандъщ тәжірибеде өндіріс иіыгындарының есебі жзне 

өнімнің өзіндік цүны бухгалтерлік есептіц жалпы бірегей жүйесхніц 
цүралідыц бөлігі болады ма?

7. Қонац үй цызметініц шыгындарын есепке алуды 
үйымдастыру цандай принциптерге негізделеді?

8. Туристік фирмада, цонац үйде калъкуляция объектісі не 
болады.

156



9. ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНДЕГІКӘСШОРЫНЫЫҢ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ ЕСЕБІ МЕНҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕСІНЩ  

 ҚАЛЫПТАСУЫ_____________________

9.1. Қонақ үй бизнесіндегі қызмет өткізуден 
алынған табыстың есебі

Қонақ үймен қызметгі тұгынушы (мысалы, турфирма) 
арасындағы қатынас үзақ мерзім негізінде қалыптасады және қонақ 
үй номерінде орнапасуды өткізу кезіндегі қызмет көрсету 
орьшдалғанда пайда болады. Егер тапсырыс беруші кәсіпорьш 
(туристік фнрма жэне кезкелген басқа үйым) мен қонақ үй арасында 
үзақ мерзімге келісім шарт жасаса, онда келісім шаргта келесі 
мэлімет жазылу тиіс:

- тапсырыс беруші үйымның сүранымы бойынша қонақ үйге 
қоныстану лимиті;

- тапсырыс беруші үйымның тапсырысы бойынша қонақгарды 
орналастыру;

- орьшға бронь жасаған үшін төлемақы;
- төлеу тэртібі (қолма қол ақшаға жэне ақысыз есептесу);
- атқарылған қызмет үшін алдын ала төлем жасау.
Келушілер келер аддында тапсырыс беруші үйым қонақ үйге

канша уакытка, неше адам, номерлердін категориясын, төлеу 
тэргібіне жэне басқа да қызметгерге тапсырыс береді.

Қонақ үй номерінің категориясына байланысты номердің қүны 
анықталады.

Келісім шарт негізінде қонақ үйдің күтіп орналастыру қызметі 
броньдалған номерге карточка ашады. Онда: 

тапсырыс беру номері;
- тапсырыс беруші үйымның аты;
- ашу негізі (келісім шарт, кепілхат);
- мерзімі және қоныстану жағдайы;
- қонақ үйде түрушының жоспарлы және нақты келуі;
- түру үшін берілген номер жэне оның бағасы;
- бронь қойған қүні мен сағаты;
•• түрушьгаың аты-жоні;
- келу күні және сағаты (броньды алыптастау).
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Карточка мәліметтеріне еүйене отырып броньделген 
номерлерге қонақ үйдің бухгалтериясы қызмет көрсеткені үшін счет 
жазып береді. Счетта қонақ үйде түру, басқада қызметтердің 
(тамақтану, сақтандыру жэне т.б.)қүиы жэне броньның багасы 
жазылған. Есептесу уақыты күндізгі сағат 12. Қонақтану қүнын 
анықтау кезінде неше уақыт түрғаны (тэулік) номердің бағасына 
көбейтіледі; броньның қүнын табу кезінде бронь жасаған уақыт 
(тәулік) жэне номердің бағасы көбейтіледі.

Қонақ үйдің қаржылық қызметінде келесі операңияларды 
жүргізеді:

1. клиенттердің есептері бойынша есептесулер. Барлық 
клиеиттердің есептері бойынша баланстар күнде түжырымдалады.

2. қонақ үйдің пайда табатын эрбір бөлімшенің табысының 
есебін есептеу.

3. бас директорға күнделікті есептілік жасау, онда бөлімше 
бойынша табыстар көрсетілген, нөмірлік қордың жүктеуі жэне 
кейбір басқа көрсеткіштерді өткен мерзіммен салыстыру.

4. сатьіп алынған тауарлар бойынша есептесулер. Қонақ үйдің 
тиісті бөлімшелерінде қол қойылған шот-фактуралар бухгалтерияға 
түседі. Жабдықтаушылардың шоттары эдетте ай соңында төленеді.

5. еңбекақыны есептеп төлеу.
6. қаржы жэне басқару есебін жүргізу.
Қазіргі уақытта кәсіпорындардың жэне қонақ үй бизнесіндегі 

есеиті қаржьшық жэне басқару есебіне бөлу қажет. Қаржылық жэне 
басқару есебінің арасында айқын шекара жоқ бірақ кейбір 
критерилері бойынша тиісті ақпаратты басқарушылыҚ йемесе 
қаржылық деп бөліп қарастыруға болады.

Қаржылық есеп мэліметгері қонақ үй қызметінің нэтижелеріне 
байлапысты, ол көбіне сыргқы ақпарат пайдаланушыларға арналған 
болады:

- меншік иесі (егер ол өзі басшы болмаса) - ол жалдаған 
басқарушының қалай жүмыс істейтінін көру үшін, себебі одан 
кәсіпорынның табыстылығып бағалауға болады;

- салық органдары - салық есебінің дүрыс жүргізілуін 
қадағалау үшін;

- қаржымен жабдықтаушылар - қонақ үйдің алған несиені 
қайтаруын бағалау үшін;
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- бизнес бойынша серіктестер - өзінің сенімділігін, дэлелдеу 
үшін;

- қызығушылық танытқан кез-келген адамдар - қонақ үйдің 
қаржылық жагдайын заң бойьшша жариялау негізіңде.

Басқару есебі қаржьшық нэтижелерінің қаяыптасу процесімен 
байланысты: қонақ үйдің табыстары мен шығыстарының есебімен.

Мүндай мзліметтер негізінде ішкі пайдалануға керек жэне тек 
қана қонақ үйдің менеджерлері ғана білуі тиіс. Басқару есебінің 
мэліметтері кәсіпорынның басқару шешімдерін қабылдаудың негізі 
болып табылады. Қаржылық есепте екі жақты жазу жүйесі 
қолданады, есепте үштық стандарттардың талаптары қатаң 
орындалады, ал басқару есебінде қатаң реттеу жоқ өзіне ыңғайлы 
бухгалтерлік есептің жүйесін қолдануға рүқсат берілген.

Қонақ үйдің жасаған қаржылық келісімдерін (эғни келісім 
нэтижесінде ақша қаражатының қозғалысы болады) тіркейтін 
бірінші қүжат күнделікті есеп жүргізу кітабы немесе операңиялар 
журналы. Күнделікті есеп кітаптарын немесе операңиялар 
журналдарын бухгалтер күнделікті толтырып отырады. Әдетте 
қонақ үйлерде бірнеше кітап толтырылады, онда біртипті 
шаруашылық пераңиялар „толтырылады. Солардың ішінде: сату 
кітабы, сатып алу кітабы, ақша қаражаттырішң келіп түсу кітабы, 
ақша қаражаттарының төлем кітабы т.б. Күнделікті есеп беру 
кітабы қаржылық операңиялардың әр түріне байланысты бөлек 
болек жүргізіледі.

Әдетте күнделікті есеп беру кітабы келесідей мэліметтерді 
қамтиды:

- шаруашылық қызметгің жүргілген күні;
- шаруашылық қызметтің сипатгамасы;
- шаруашылық қызметгің негізі болатын алғашқы қүжатқа 

сілтеме;
- шаруашылық операңиялар бойынша бухгалтерлік жазулар;
- шаруашық операңиялар нәтижесінде аударылған ақша 

қаражаттарының сомасы.
Қонақ үй кәсіпорындары үшін кірістердің аналитикалық есебі 

пайда болған орны бойынша синтетикалық 6010 «Өнімдерді 
сатудан жэне қызмет көрсетуден алынатьш кіріс» шотында 
есептеледі, оған келесідей аналитикалық шоттар ашылуы мүмкін:



6011 «Нөмірлік қордан кіріс» (қабылдап алу жэне орналастыру 
қызметі);

6012 «Тамақтандырудан кіріс» (қоғамдық гамақтану 
бөлімшелері);

6013 «Қосымша қызметтер көрсетуден кіріс (химиялық тазалау, 
шаштараз, жалға беру және т.б)»;

6014 «Қосалқы тауар сатудан түскен кіріс (дүкендер, 
киосктер)»;

6015 «Ғимаратты жалға беруден кіріс»;
6016 «Негізғі өндірістен түскен басқа да кірістер».
Осыған сэйкес қонақ үйдегі аталған бөлімшелердің 

шығыстарыда есепке алынуы тиіс.
Қонақ үй шаруашылығының негізгі қызметі қоиақтарға 

нөмерлік қорды үсыну. Қонақ үй шаруашылығы қызмет көрсеткені 
үшін төлемдер ақшалай жэне ақшалай емес есеп айырысу арқылы 
жэне кредиттік карта арқьшы төленуі мүмкін.

Кэсіпорынның қаржы шарушьшық қызметінің бухгалтерлік 
шоттар жоспарына сәйкес қонақ үй қызмегін өткізудің есебі 6010 
«Өнімдерді сатудан жэне қызмет керсетуден алынатын кіріс » шоты 
қолданылады, оған «Қонақ үй қызметтерін өткізу» субшот 
ашьшады. Өндірістік шығындар есебі 8110 «Негізгі ендіріс» 
шотьшда жүргізіледі, оған «Қонақ үйде қызметін көрсеткендегі 
шығындар» субшот аШьшаДы.

Бухгалтерлік есептің шоттарында қонақ үй қызметін өткізуден 
алынған түсім есебін жұргізу үшін хпаруашылық операңиялар 
келееідей болуы мүмкін:

Кесте 9.13

Шаруашылық онерациялардьщ мазмүны Шоттар
корреспонденциясы
Дебет Кредит

1 2 3 4
І.Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу

Ллдьга ала алынған төлем:
твленген сома 1030 3510
есептелінген ҚҚС сомасы 3510 3130
Іс жүзінде көрсетілген қызметтің есептегі көрінісі:
бюдасетген алдын ала есептелген ҚҚС етелді 3130 3510
іс жүзшде көрсетілген қызметтердің сомасы 1210 6010
керсетшген қызметтер бойынша ҚҚС есептеу 1210 3130

160



9.13 кестенің жалғасы

1 2 3 4
Қызмет көрсеткеннеи кейін ақшасыз төлемдердің 
есептегі корінісі:
көрсетілген қызмеггердің сомасы 1210 6010
есептелінген ҚҚС сомасы 1210 3130
көрсетілген қызметгер үшін төлем 1030 1210
2. Қолма қол ақша қаражаттарымен қызметтерге телем
Іс жүзіиде көрсегілген қызметтін есептегі керінісі:
көрсетілген және өтелген қызметтердің сомасы 1010 1210
есептелінеген ҚҚС сомасы 1210 3130
3. Қызметігерді кредитгік картамен телеу
Іс жүзінде көрсетілген қызмеггің есептегі көрінісі:
көрсетілген қызмеггердің сомасы 1210 6010
есептелінген ҚҚС сомасы 1210 3130
көрсетілген қызметтер үшін төлем 1030 1210

Шыгындарды есептен шығару
Іс жүзінде көрсетілген қызметтер бойынша 
шығындардьщ керінісі

7010 8110

Қоиақ үйдің номерлік қорды тапсырудан қонақ үй қызметінің 
қаржылық нәтижесі айдың аяғында барлық іпығындарды есептен 
шығарып есептеледі,осы қызмет түрімен байланысты 6010 
«Өнімдерді өткізу мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс» шоттың 
дебетіне жазылады.

9.2. Қосымша ақылы қызметтерден 
алынған табыс есебі

Қонақ үйде үсынылған қызметгер: негізгі жэне қосымша болып 
бөліңеді. Олар тегін жэне ақылы болуы мүмкін.

«Қонақ үй қызметін көрсету срежелері» бойынша негізгі 
қызметтерге мыңалар жатады: орңаласу (түру) жэне тамақгану,.

Қосымша төл емақысыз қонақтарға қызметтердің мына түрлері 
үсьшылуы мүмкін:

-жедел жэрдем шақыру;
-дэрігерлік қораншаны пайдалану;
- корреспонденңияны қабылдап алғаннан кейін иөмірге жеткізу;
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-белгілі бір уақытга ояту;
- қайнаған су, ине, жіп, ыдыс аяқтар ұсыну.
Қосымша ақылы төлемдер тізімі мен сапасы қонақ үйдің өзіне 

тэн категориясына еай болу керек. Қонақ үйде түрған кездегі 
түрмыстық қызмет көрсету қонақтардың қажетгілігін 
қанағатгандыруға бағытталған. Қонақтардың түрмыстық жэне 
шаруашылық қажеттіліктерін қанағаттандыру қонақ үй бизнесінде 
сервис деп аталады.

Сервис эртүрлі болуы мүмкін: жедел жэне кәсіптік деңгейде 
қабылдау қызметінің қонақты қабылдауды рэсімдеуден, 
сантехникалық жабдықтардың мінсіз жүмыс істеіне дейін. 
Сервистің эр бөлімі маңызды.

Қандай да бір қызмет көрсеткенде қызметкерлер эдепті жэне 
сыпайы болуы керек. Сервисті қонақтардың сүрауы (қонақтың 
қалауы) бойынша ғана емес, үсыным принципі бойынша да кұру 
керек (қонақ үй жаңа қызметтер үсынады, ал қонақтар оның оған 
керек керек еместігін өзі шешеді). Бірақ қызметгерге мэжбүрлеуге 
болмайды (қонақ үсынылған қызметтерді қажег түгпай, артық 
төлем төлегісі келмеуі мүмкін).

Қызметтер тізімі қонақ үйдің категориясына байланысты. Бірақ 
барлық қонақ үйлерде қонақгардың түрмыстық қажеттіліктерін 
қамтамасыз етуді және қызметтер тізімін толық үсыну 
үйымдастыруға болады. Қызметтер тізімі қонақтардың барлық 
сұраныстарын қанағаттандыру керек.

Қызмет көрсегетін кэсіпорьшдар қолайлы жерде орналасуы 
керек (көбіне бірінші қабатга). Кіретін жерде, қабаттарда, 
номерлерде қызметтерді калай жэне қайдан алу керектігі туралы 
ақпарат орналастырады жэне жүмыс уақыты қонақтарға ьщғайлы 
болуы керек.

Түрмыстық қызмет көрсету қүрамына келесілер хсіреді:
-асығыс кір жуу, химиялық тазалау, жеке киімдерін жондеу 

жэне үтіктеу (номерде жарнама бар папкада кір жуу мен тазалауға 
тапсырыс бланктері бар.Онда киімді тазартуға немёсе жууға калай 
өткізу керектігі, ол оны пакеткеге салынып арнайы жазуы бар 
есіктің түтқасына іліп немесе кезекшіге айтып қоюы керек. Мүндай 
қызметгі кір жуу бөлімі бар қонақ үйлер көрсете алады. 
Категориясы төмен қонақ үйлерде үтікті жалға алуға болады. Қонақ 
өз бөлмесінде немесе арнайы белмеде үтіктейді;
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-жедел аяқ киім жөндеу жэне тазалау. Қонақ үйлердің көбінде 
аяқ ішім жөндеу шеберханалары бар.Жогары дэрежелі қонақ 
үйлердің холдарында аяқ киім тазалайтын аппараттар болады. Ал 
иомерлерде аяқ киімдер меп киімдер үшін арнайы щеткалар 
болады;

-қүнды киімдерді жэне заттарды сақтау (еақтау орындары, 
номерде жэне администраторда сейфтер);

-жүк түсіру, арту жэнс багажды номерге жеткізу;
-мәдени гүрмыстық жабдықтарды жалға беру (теледидар, ыдыс 

аяқ, спорттық жабдықтар);
-сағат, элекфобритва, радио, кино, фотоаппатуралар, 

фотороботтар майда жөндеу жүмыстары;
-шаштараз қызметтері, маникюр жэне массаж кабинеттері. Бүл 

қызметтер номерде атқарылуы мүмкін, бірақ ол қымбатырақ 
болады;

-тамақты номерге жеткізу.
Әдетте эрбір номерде жарнама қағазымен хатқа арналған папка, 

конверттер, егер қонақ кір жууды, номер жинауды қаласа немесе 
ешкімнін мазалағанын қаламаса есікке іліп қоюға болатын арнайы 
тақтайшалар бар.

Көлік қызметі қонақ үйдің ең маңызды қызметтерінің бірі. 
Оларға: билеттерді броньдап қою, таксиге тапсырыс беру, Көлікті 
жалға алу жэне т.б.жатады.

Әр түрлі көлік түрлеріне жаңа ақпараттық технологиялар 
көмегімен бплеттерді броньдап қоюға болады. Кейбір ғаламдЫқ 
компютерлік желілер осы үшін үлкен жетістіктерге жеткен.

Ғаламдық компыотерлік желіге қосылған қонақ үйлер өздері 
туралы, номер түрлері, олардың сипаттамасын жэие бағалары 
туралы мәліметті солардың ақпарат базасына еңгізеді.

Қазіргі таңда ең ірі қонақ үй компаниялары, турагенттіктер 
жэне компютерлік жүйелерді шығарушылар суперғаламдық 
компютерлік броньдіқ жүйесін қүруга тырысады. Бір мезгілде 
шағын қонақ үй фирмалары жэне жеке турагенттіктер мүндай 
жүйенің шыіуыиа, монополизаңияға үшырауына қорқыныш 
тудыруда.

Такснге тапсырыс беру. Қонақ үй қонаққа таксиге тапсырыс 
берудің екі жолын қарастырады:

Қалалық такси қызметінде;
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Қонақ үйдің өзінің таксилері.
Қалалық такси қызметіне тапсырыс бергенде қонақ үйдің 

әкімшісі мына мэліметтерді қамтитын карточка толтырады: қонақ 
үйдің аты, бөлменің номері, машинаның номері, уақытын жэне 
баратын мекен жайын.

Карточканы экімші толтырады, ол қонақ үіідің бірінші 
қабатында жүмыс істейді. Толтырылган карточка жүргізушіге 
беріледі, себебі қонақ шетел азаматы болуы мүмкін. Қонақ 
жүргізушіге жүрген жолына байланысты ақысын өзі төлейді.

Қонақ үйде өз такси қызметі болса онда міндетті түрде онда 
автотүрақ пен гараж болуы қажет. Өз такси қызметіне тапсырысты 
экімші береді, бүл кездеде карточка толтырылады, ол жүргізушіге 
беріледі.

9.3. Қонақ үй кәсіпөрындарының қызметтерін 
бөлу және вткізу

Қонақ үй кәсіпорындары өзінің арсеналында қызметін бөлу 
жэне өткізудің жеткілікті көптеген қатысушылары әртүрлі 
каналдарына бар, оларды үйымдастыру және қүрастыру әдістерін 
пайдаланады. Қонақ үй өзінің мақсатты нарығын анык,тап, нарықта 
орналасқаннан кейін, агенттер мен делдалдардың санына, түріне 
қарай бөлу жэне өткізу қызметгерін ең негізгі каналдарынның 
багыттарын анықтауы тиіс.

Қонақ үй кэсіпорындары сатылымдарын өз бетімен жүзеге 
асыра алады, немесе агенттік келісім шарт жүргізу жасап 
жабдықтаушылар арқылы. Өткізу каналдары корпоративтік қагида 
бойьюша немесе келісімшартгың маркетинггік схемасы бойынша 
қалыптасқаннына қарамастан, өткізу каналдары үшін делдалдар 
таңдаудға келесідей талаптарды бөліп көрсетуге болады:

- кэсігщойлылық жэне тэжірибенің бар бол)'ы;
- делдал қамтитын аймақ;
- мақстатты нарықты қамту;
- делдалдың ұйымдық - қүқықтық мэртебесі;
- сатылымда қолданылатыи технологиялар мен эдіс тәсілдер;
- есеп айырысудың жеңіл жэне сенімді жүйелері;
- іскерлік жақсы атағы.
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Кэсіпқоіілылық жэне тәжірибенің бар болуы - кәсіпорынның 
еткізу каналдарына делдалды таңдап алу критерилерінің бірі. 
Кэсіпқойльілықтың жоқтығы, білімнің болмауы, тэжірибенің 
аздығц, өтқ.ізу- қаналдары үпіін қауіп қатер тудырады. Осы орісте 
жұмыс істез' гэжірибссі болуы жақсы эрекет ету элементі болып 
табылады, себебі делдалдың сәтті немесе сэгсіз жүмысы қонақ 
үйдің кэсіпқойлылығы мен дэрежесін көрсетеді.

Делдал қамтитын аймақ, делдалдың географиялық аймағын 
сипатгайтын талап болып табылады және оның өз қызметімен 
белгілі аймақты қамтитын мүмкіндігін көрсетеді. Әрине бір агент 
немесе жеке түлға немесе заңды түлға бір мезгілде көтерме агенттің 
қамтюъін аймағымен салыстыруға келмейді.

Мақстатты нарықты қамту бүл талап алдағы талаитарға үқсас, 
бірақ ол белғілі бір аймаққа бағытталмай мақсатты түтынушыларға 
арңалған. Ол делдалдың мақсатгы нарықтың қандай бөлігін 
бақылап жатқанын көрсетеді.

Делдалдың үйымдық - қүқықтық мэртебесі өткізу 
каналдарының қальштасуына ықпалын тигізеді. Агент жеке түлға 
ретінде, жеке кәсіпкерден басқа, шаруашылық субьект ретінде 
әрекет ете алмайды, мүндай агенттер оз қызметін тек қана тікелей 
маркетингтің каналдарында ғана пайдалаиа алады.

Сатылымда қолданылатын технологиялар мен эдіс тәсілдер - 
бүл талап қонақ үйдің қызметі тиімді жэне пайдалы делдалды өзі 
таңдап алуға мүмкіндік береді,

Есеп айырысудың жеңіл және сенімді жүйелерің қолдану 
галабы арқьшы қаржылық есеп айырысудың жылдам жэие сенімді 
орындалу мэселелерін шешеді жэне нэтижесінде өткізу каналдары 
бойынша ақша қаражаттарының айналымы жылдамдатылады.

Іскерлік жақсы атақ, бағалау кезіндегі қиындықтарға 
қарамастан делдалдың іріктеу кезінде ең маңызды талап болып 
саналады. Өткізу каналдарында беделі төмен делдалды пайдалану 
тек қаиа осы өткізу каналдарына ғана емес, бүкіл өткізу жүйесіне 
қауіп қатер тудырады.

Агент қонақ үйдің атынан жүмыс істейтін өкілетті түлға. 
Мүндай агенттердің жүмысы қонақ үйдің тікелей 
үйымдастыруымен жэне басқарумен қадағаланады. Бүл агенттердің 
ақшапай сыйақысы түрақты бөліктен жэне өткізу көлеміне қарай 
анықталған белгіленген комиссиялық сыйақыдан түрады (штаттағы



агентгер) және тек комиссиялық сыйақы ретіндегі төлем (штаттан 
тыс агенттер). Мүндай қызмет өткізу каналы жақсы басқарылады 
жэне қонақ үймен толық бақыланады. Бүлардың кемшілігіне 
бсындай каналдарды үстаудың үлкен шығындарын жэне нарықгы 
қамху шектелгенің жатқызуға болады (эдетте, қонақ үйдің 
орналасқан жеріндегі мақсатты нарықгы қамту шеңберін кеңейіуді 
қамтамасыз етеді).

Агентстволармен жүмыс істеу шаруашылықтың жеке 
субъектісімен бірлесіп қызмет атқаруды білдіреді жэне екі түрлі 
агентгік келісім негізінде жүргізіледі: жэй жэне айрықша
қүқықтары бар агенттік келісім арқылы.

Жэй келісім шеңберінде турагент қызметтерді өз атынан жэне 
қонақ үй тапсырысы бойынша сатады. Клиенттерге қызмег 
көрсегкенде өз атынан келісім шарт жасайды, оларга туристтік 
күжаттарды (жолдамалар, ваучерлер) немесе қонақ үйде түратын 
растау қағазын береді. Кешенді қызмет көрсетз' жауапкершілігі 
қонақ үй экімшілігіне жүктеледі. Әдетте агенг бір ғана қонақ үйдің 
жүмысымен шектелмейді.

Ерекше қүқықгық негіздегі агештік келісім шарг 
артықшылықты анықшн үсынумен жүзеге асады. Қонақ үйдегі 
артықшылықтар келесі түрде:

- номердің төменірек бағасы;
- белгілі аймақгы агентке бекіту;
- жоғары комиссиялық сыйақылар;
- қонақ үй бөлмелеріне кепілдемелік квота үсыну.
Сонымен бірге қонақ үй агентке ықпал етудің белгілі эсері бар:
- турагентгің соңгьі багасын түрақгы ету мүмкіндігі;
- клиенггерге қызмет көрсету бойынша технологиялар мен 

стандарттар бекіту;
- қонақ үй бөлмелерінің өткізілуін қадағалау;
- турагенттің басқа қонақ үйлермен жүмыс істеуге тиым салу.
Осы канал мақсатты нарықгы қамтумен және оны қалыптасуды

қолдаумен, басқару жэне бақылау мүмкіндіктерінің жоғары 
деңгейімен сипатталады.

Қонақ үйлердің өз арсеналында көптеген белу жэне өткізу 
каналдары бар. Қонақ үй өзінің мақсатгы нарығын анықгап, 
нарықга жайғастырғаннан кейін, ең негізгі каналдарын белу жэне 
өткізу қызметтерін агентгер мен жабдықтаушыларының санына 
қарай бөледі.
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Тиімді жұмыс істеу ушін қонақ үйлер жарнама агенхтіктерін 
шақырады, мамандарды өткізуге ынталандыру, қонақ үй өнімі алға 
басуыиа дайындық бағдарламалар, жэне соңында қоғам 
байланысымен айналысатын қонақ үйлердің корпоративті имиджін 
өңдеу. Өткізу бойынша мамандар ілтипаттылықа, жылы жүз 
ганытуға, сенімді және пайдалы болуы керек. Әрбір қонақ үй 
қандай коомупикаңиялық саясат жүргізуі ғана емес, ақшаның 
қаншалықгы жэне оны қалай жүмсау керектігінде маңызды.

Жарнама қызметін іске асыру қаржы мәселесімен өңделуі мен 
жарнама бюджетінің орындалуымен тығыз байланысты, тығыз 
байланыстьі.

Экономикалық табиғаты бойынша жарнама шығындары 
өзгермелі шығындар болын табылады. Сонымен қатар шығын 
сатылым көлемінің өсіміне ықпалын тигізетін басты фактор. Қонақ 
үй өнімін бастапқы кезеңдегі жарнамасьша жүмсалған көптеген 
сомалар үзақ мерзімнен кейін өтелуге мүмкіндік алады. Осыған 
қарай негізгі қүралдарға жасаған күрделі салымдар сияқты бүларда 
инвестиңиялық шығындардың бір түрі ретінде көіггеген жылдардан 
кейін өтеледі.

Жарнамалық бюджет әзірлеуде жеке, творчествольщ түрғыдан 
орын алып жатқан эдіс орын алады жэне бюджет қүрастырушы 
жауапты маманның интуиңиясына жеке ерекшеліктеріне тэуелді 
болады.

Жарнамаға жүмсапған жалпы қаражатгы анықтау бірнеше 
факторларды есепке алуды кездейді, оның қатарына мыналарды 
жатқызуға болады:

- нарыктың көлемі жэне мөлшері (сегмент, аймақ, мемлекет);
- мейманханалық кэсіпорьшдар маркетинпің жалпы алғанда 

жарнамалар рөлі;
- мейманханалық өнімнің жарнамалық спеңификаңиясы жэне 

өмір сүрү ңиклы;
- сатьшым мен кіріс көлемінің болжамдары;
- бэсекелестердің жарнамаға кеткен шығындары;
- өзінің қаржылық мүмкіндіктері.
Жарнама шығындары шығындардың ортақ сметасы 

комммуникаңиялық жиынтықта жазылуы тиіс. Есептесулер үшін 
қолданатын эдістер маркегингтік бюджетті толық анықтауға 
арналғандар сияқты.
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Жарнамалық қаражатты бөлу келесідей жолдар арқылы жүзеге 
асады:

- жарнамалық қызмет функцияларымен;
- өткізу аймақтарымен;
- жарнама тарату күралдарымен;
- жарнамалық қызметтің сипаты бойынша;
- жарнама жүргізілген мерзім.
Жарнама қызметінің функциялары бойынша бюджеттің негізгі 

тармагы болып әкімшілік шығыстар шығьшдар табылады, 
қызметкерлерге еңбекақы^ үстеме шығындар, жарнама кеңсіктерінің 
шығындары, жарнама шығаруға жүмсалған материалдық шығындар.

Жарнамалық бюджетгі бөлу кезінде қаражаттардың бір бөлігін 
резервке апарады, нарықга қиын жагдай туындаған кезді ескере.

Өткізу қызметі қонақ үй мен қызметті қодцанатын адамдар 
арасындағы маңызды бөлім. Көп жағдайда сату бойынша агенттер 
екі адамға жүмыс істейді бірі сатушыға, бірі сатып алушыға. Ең 
бастысы олар клиентке отельді ұсынады. Олар жаңа клиенттер 
тауып, оларды отельде көрсетілетін қызмет түрлерімен 
таныстырады. Клиентгердің сураныстарына назар аударын, 
бағасымен келісіп, келісім шарт жүргізеді.Сату бойынша агентте;р 
түгынушыларға қажетті қызметтер үсынады, нарықгық зерттеулер 
жүргізеді жэне сату бойынша есепті толтырады.

Жолы болғыш иеленушілер мен менеджерлер эрқашан сагу 
керек екендігін біледі. Барлығын сатуға болады, бірақ кейбір 
қызметшілер ғана толем қүжаттары мен накяаднойларға жэне 
инвестиңия өтелімділігіне жауап береді. Бүл адамдар сатумен 
кэсіби түрде айналысады.

Қонақ үйдің басшылығы сауда жөніндегі қызметкерлері туралы 
мәліметтерді бірнеше гэсілдер арқьшы білуге болады. Негізгі 
қайнар көзі сатылым бойынша есеп беру. Қосымша мәліметтер 
түтынушылардың шағымдарьшан, сатып алушьшардың пікірлерінен 
келеді.

Саудалық есеп беру қонақ үйдің қызмет жоспары жэне қызмет 
нәтижесі деп бөлінеді. Сауда жұмысшыларының жоспары алдын 
ала бір аптага немесе бір айга толтырылады. Ол тұтыиушылар мен 
қызметтік іс сапарлар байланыстарын сипаттап береді. Мұндай 
жоспарды дайынддау сауда қызметшілеріне өз қызметтерін 
жоспарлап, басшылыққа тапсырады. Сауда өкілдері өз қызметін 
жоспарлап, сол бойынша бойынша жұмыс істегені эдетте жиі
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бағаланады. Әрбір қонақ үй өзінің сауда өкілдері мәліметгерінің 
қайсысы маңызды екенін анықтап алуы қажет.Ол сауда 
қызметкерлеріне жүмысшылардың қандай талаптары бойынша 
жұмыс істеуі керек екендігін, өз дәрежеяерін көтеру 
мүмкіншіліктерін хабарлан айтуы қажет.

Ситуациялың есептер:
1. Қонац үй жарнама агенттігіне үзацтыгы 1 минут 

видеороликке тапсырыс берді, одан кейін кинотеатрмен келісім- 
шартца түрып сол видеороликті әр цойылым алдында көрсетуге 
берді. Осы жагдайда цстдай бухгалтерлік жазулар берілуг тиіс?

2. Қонац үйдегі түгендеу жүргізу кезінде материалдар 
жетіспеуигілігі аныцталды, оларды цалай көрсетуге болады:

а) цонац үй шыгындарына жатцызу;
б) мөлшері бойынгиа шыгынга апару, ал мөлшерден артыгын 

материалды-жауапты түлгага жатцызу;
в) цонац үйдіц шаруашылыц цызметтіц нэтижелеріне 

жатцызу.
3. Қонац үй мейрамханасында өрт шыцты, өрттіц 

салдарынан өзіндік цүны 190тг. жарма бүлінді, сатьіп алу цүны 
ІбОтг. келесі жагдайларда өрттен цүрыган жарманы есептеи 
шыгару цалай көрсетіледі:

а) мүлік сацтандырылмаган, цонац үй резервтік каһитач 
цүрмаган;

б) мүлік сацтандырылмаган, резевтік капитст. 200тг. 
цүрылган;

в) мүлік сацтандырылмаган, резервтік капиталда 180 тг.бар;
г) мүлік толыц сомада сацтандырылмаган;
д) мүлік ІООтг сацтандырылмаган, ал резервтік капиталда 50 

тг бар.
4. Қонац үйдіц цоймасына түскен түрлі материапдардың 

цүжаттары твленуге цабылданды:
-материалдар цүны 20000тг. (тасымалдау шыгындары 

2400тг. ҚҚС -  4480тг.)
-материалдардың есептік цүны 20000тг.
Екі жагдайды бухгалтерлік есеп шоттарына цалай 

жазылатынын керсетіціз. Қонац үй цоймасына түскен 
материалдар цандай цүжатпен рәсімделеді?
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5. Қонац үй келіп түскен материалдардыц цүжаттарын 
төлеуге цабылдады, цүрылыс материалдардыц цүны ҚҚС цосцанда 
24000тг. Қабылдаган кезде цүрылыс материалдарьі 2000тг. кем 
болып шыцты, цойліага ІЗОООтг. материалдар цабылданды. Осы 
жагдайдавы бухгалтерлік жазуларды көрсетіціз және цандай 
цүжат цолданганын атацыз.

1. Бір цонац үй келесіге кепілдік хат негізінде пайдаланбаган 
материалдарды өткізді щгны 4800тг., соныц ішінде ҚҚС -  800 тг. 
Материалдардыц баланстыц цүны — ЗбООтг. өткізу нэтижесін 
аныцтап бухгалтерлік есепте осы жагдайды көрсетіціз.

2. Қонац үйдегі түгендеу жүргізу нәтижесінде цорлардыц 
жетіспеуі аныцталды 1200тг., осы жагдайды бухгалтерлік есепте 
цалай көрсетеді және цандай цүжаттар цолданылады.

3. Қонац үй цызметіне алдын-ала төлем жасалды 1200тг., 
соныц ішіндегі ҚҚС 140тг. Алдын ала төлем цонац үйдіц банктегі 
корреспонденттік шотына цабылданды. Нацты көрсетілген 
цызмет цүны цүжат бойынша 1800тг. іцүрады, соныц ішінде ҚҚС -  
220тг., көрсетілген цызметтіц өзіндік цүны ІЗООтг. Осы 
жагдайды бухгалтерлік есепте көрсетіп, цызмет әткізудіц 
нэтижесін аныцтацыз.

Бақылау сүрақтары:
1. Қонац үй цызметініц царжылыц нэтижесі не болады?
2. Қандай жагдайда цонац үйдіц бухгалтерлік балансыныц 

пассивінде «есепті жылдьіц бөлінбеген пайдасы» бабында сызыц 
түрады?

3. Қонац үйдіц пайдасы цандай мацсаттарга пайдстанажы?
4. Қандай коздер арцылы цлнац үйдіц залалын табуга болады?
5. Жылдыц соцында жинацталган түрде зиян шеккен 

жагдайда цонац үйге табыс салыгы есептеледі ме?
6. Қонац үйдіц эісиынтыц табысы неден цүрылады?
7. Қонац үйдіц негізгі цызмет табысыныц аналитикалыц 

есебін цалай дүрыс жүргізуге болады?
8. Негізгі емес цызметтен алынган табысца цандай шоттар 

корренпонденииясы беріледі?
9. Жарнама, шыгындар есебініц ерекшеліктері щндай?
10. Қонац үй цызметін откізу нәтиЫсёсі Цалай аНыіфгіалады?
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10. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ

10.1. Қаржылық есеп берудіц элементтері

Есеп беру есептік мерзімдегі туристік ұйымның, қонақ үйдің 
шаруашылық қызметінің қаржылық нәтижелерін көрсететіы 
көрсеткіштер жүйесін білдіреді.

Нарық жағдайында қонақ үйлер, туристік үйымдар 
жабдықгауды, өндірісті, қызметтің жарнамасы мен өткізуі, 
өткізуден түсетін ақша қаражатының толықгығы мен жүмсалған 
шығындарға бақылауды өз бетінше үйымдастырады.

Есеп берудің мэліметгерін сыртқы ақпарат паңдалаңушылар 
өтімділікті, кәсіпорын қызметшің тиімділігін бағалау үшін 
майдаланады, бүл серіктестерді таңцау кезде керек. Кэсіпорын 
шаруашылық, қаржылық және инвестиңиялық қызметінің ағымды 
проңесінде көптеген шаруашьшық субъектілермен жэне жеке 
түлғалармен іскер қарым-қатынаста болады. Қонақ үйде, туристік 
үйымда ақпаратіъщ болуы, мысалы, серіктесі туралы, клиенті 
туралы дүрыс шешім қабылдауга ықпалын гигізеді, соның есебінен 
табыс үлғаяды. Сонымен қатар есеп беру мэліметтері шаруашылық 
қызметгі шапшаң басқару, дүрыс басқару шешімін қабыдцауға 
қажет.

Қонақ үйдің, туристік үйымның бухгалтерлік есептілігі оның 
мүлігінің қүрамын, олардың қүралу көздерін көрсетеді., Егер кейбір 
корсеткіштер жетіспегендіктен ақпарат паДцаланушылар 
кэсіпорьшның қаржьшық жағдайы туралы толық малімет ала- 
алмаса онда маңыздылық приніщпінің талаптарына сэйкес 
бухгалтерлік есептілікке қосымша көрсеткіштер енгізу керек.

Бухгалтерлік есептілікке қойылатын маңызды талапгама 
ретіңде оның ашықтығы болады. Ол түрлі ақпарат 
пайдаланушыларға, үйымдастырушьшарға, инвесторларға, 
банктерге, кредиторларға, сатып алушыларға, жабдықгаушыларға 
ашық танымал болуға тиіс. Кәсіпорын ақпаратына қызығушылық 
танытатындарға бухгалтерлік есептілікпен танысуға мүмкіңдік 
береді. Ашық түрдегі акционерлік қоғамдар жылдық бухгалтерлік 
есеп берулерін жариялауға міндетті.

Бухгалтерлік есеп беру қонақ үйдің, туристік үйымның өз 
ұйымдастырушыларының, салық органдарының, аймақгық
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мемлекетгік статистика органдардБЩ«алдындағы ресми есен 
функцияларынан басқада ақпарат пайдаланушылар үшін қызметін 
бағалайтын иргізгі.критерий (бағалаушы) болады. Бухгалгерлік есеи 
берудің мәліметтері ең дұрыс ақпарат ретінде қабылданады егер сол 
кәсінорынның , , қаржьшық тұрақтылыгы немесе банкрот болған 
турапы іс қозғалатын болса.

Заңдылыққа сәйкес салық салу, есеп жэне есеп беру жүйесінің 
жеңілдеткен түрін қолданатын шағын кәсіпкерлік субъектілері 
түсіндірме хатпен бухгалтерлік есеп берудің арнайы үлгілерін 
ұсынбасада болады.

Бухгалтерлік есептілік есеп беру жылына қүрастырылады. Есен 
беру жылы деп 1 қаңтардан 31 желтоқсанды қоса алған мерзім 
саналады.

,Есеп беру мерзімге құрастырылған бухгалтерлік есептілік 
баптары мүлікке жэне қаржьшық міндеттемелерге түгелдеу 
нэтижелерімен дәлелдену керек.

Бухгалтерлік есеп беру формаларьшда ешқандай жөндеу, түзету 
болмауы тиіс. Егер қателер жөнделген болса, оған тиісті 
түсіндірмені бухгалтерлік баланс жэне басқа формаларына қол 
қойган тұлғалар қүптау керек жэне жөндеу енгізген мерзімді 
көрсетуі тиіс.

Бухгалтерлік есеп берудегі өзгерістер қандай мерзімге қатысты 
болмасын анықталған есеп беру мерзімінде көрсетіледі.

Бухгалтерлік есеп беру формаларына кэсіпорын жетекшісі жэне 
бас есепшісі қол қояды. Егер кэсіпорын бухгалтерлік есебін арнайы 
үйым немесе маман келісім негізінде жүргізсе онда бухгалтерлік 
есептілікке ұйымның басшы, арнайы мекеменің басшысы немесе 
бухгалтерлік есепті жүргізетін маман қол қояды.

Есептік ңиклдің қорытынды кезеңі қаржылық есеп беруді 
қүрастыру болып табылады. Қаржылық есеп беру қаржылық есептің 
мэліметтері бойынша күрастырылады жэне сыртқы ақнарат 
найдалағгушьшарға арналған.

Жылдам шешім қабылдаудың негізі -  толық жэне маңызды 
ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. Бұған есепке алу мен 
есеп беру арқылы қол жеткізіледі.

Есеп беру дегеніміз -  мёшніктің барЛық туріндегі 
кэсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметін және ұйымдық- 
құқықтық мэртебесін кешенді түрде сипаттайтын жиынтық 
көрсеткіштер жүйесі.
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Қаржылық есеп беру жалпы ақпаратгық қажеттілікті ескеріп 
пайдаланушылырдың кең тұріне ариалған жэне жылына кемдегенде 
бір рет ұсынылатын жалпы берілетін есеп беру болып табылады.

Берілетін есептіліктің деректеріне жабдықгаушылар, 
бэсекелестер, қазіргі жэне келешектегі инвесторлар. Қызметкерлер 
еондай-ақ министрліктер, ведомстволар, қалың көпшілік мүдаелі.

Қаржылық есепте инвестиңиялық саясат ұсынуга жэне несие 
беру жөнінде шешім қабылдауга, болашақтагы ақша агынын 
багалауга, кэсіпорындардың ресурстары мен міндеттемелерін жэне 
оның басшы органдарының қызметін сараптауга қажетті ақпарат 
жинақталады.

Үкімет пен оның органдары берілген есеп ақпаратын сол 
кәсіпорынға қатысты экономикалық саясат пен салық шараларыи 
белгілеу үшін пайдаланады. Оларга сондай-ақ субъектілер қызметін 
ретке келтіріп, салық салу саясатын жүзеге асыру үшін және 
табыстарды кіріске алу мен эр алуан статистикалық деректердің 
негізі үшін мәліметтер керек.

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандартгарышаң басы 
қағндалардан басталады онда қаржылық есеп берудідайындау жэне 
қүрастырудың негіздері көрсетілген. Қаржылық есеп берудің 
халықаралық стандарттарының конңептуалды негіздері қаіржьшық 
есеп берудің мақсаты мен негізгі қағидаларын ашыл қана. қоймай 
баряық стандарттардың негізін анықтайды.

Конңепция қаржылық есеп берудің пайдаланушыларын келесі 
кезекте корсетеді: инвесторлар, жүмыскерлер, қарыз берушілер, 
жабдықтаушьшар, сауда кредиторлары, сатып алушьшар, үкімет 
жэне олардьщ үйымдары, қогамдық үйымдар.

Қаржылық есеп берудің 2 үлттық стандартының бастапқы 
бөлімдері осы концепциялар мен негізгі қағидалардан басталады.

Қаржылық есеп берудің мақсаты үйымның қаржылық жагдайы, 
қызметінің нэтижелері жэне қаржылық жагдайындағы өзгерістер 
туралы ақпарат беру болып табылады.

¥йымның бухгалтерлік есеп беруіне мыналар кіреді:
1. Бухгалтерлік баланс (ф №1) -  ол қаржылық жағдай туралы 

ақпарат береді;
2. Табыс (пайда) жэне зиян туралы есеп беру (ф №2) -  үйым 

қызметінің нэтижелері туралы ақпараттан түрады;
3. Ақша қозгалысы туралы есеп беру (ф №3);
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4. Капитал қозғалысы туралы есеп беруі (ф №4) (соңғы екі 
нысан қаржылық жағдайдағы өзгерістер туралы ақпаратты 
анықтайды);

5. Түсіндірме хат, сілтемелер есеп саясатын қолдануды ашады 
жэне есеп берудегі баптарға түсіндірме береді.

Кэсіпорын қаржьшық есеп беруінің түсіндірме хатында өзінің 
есептік саясатына енгізғен өзғертулер туралы хабарлайды.

Қаржьшық есеп неғізінде субъектінің қаржьшық жағдайыньщ 
иашарлай басгау тенденциясын дер уақытында аңдьш, оның 
шаруашьшық қызметіндеғі жағымсыз қүбылыстардың аидын алуға 
болады, сондай-ақ пайданы молайту үшін ішкі резервтерді 
анықтауға, соны жумылдырып, тиімді пайдалану арқылы табысқа 
жетуғе болады. Кәсіпорьгадардағы қаржы қызметінің ойдағыдай 
барысы алға қойған мақсатқа, жоснарланған кәрсеткіштерғе қол 
жеткізуге қажетті жағдай жасайды, кэсіпорынның өндірістік 
қызметінің үздіксіздігі қаржьшық жағдай қалыпты гүрақтылығын 
қамтамасыз етеді, ал бұяар кэсінорынның төлем қабілетіне кешлдік 
береді. Алайда субъектілердің қаржылық есебін пайдаланушылар 
мүдделерінің айырмашылықтарына қарамастан, субъектінің өмір 
сүруінің басты шарты -  оның қызметіне қажетті капиталдың 
жеткіліктілігі болып табылады. Сондықтан капитал иелері мен 
басқа да инвесторлар есептен алатын ақпаратқа қанағаттануға тиісті 
мүндай жагдай ақпарат найдаланушыларға ортақ сипат. Осы 
талапқа жауап беретін қаржьшық есеп жалпы мақсаты есеп деп 
аталады, ал барлық түтынушьшарға арна,'іғап, бүлар үшін қаржылық 
есеп шаруашылық жүргізунхі субъект туралы ақпаратты негізгі көзі 
қызметін атқарады. Алайда, түтас алғанда есеп беру түғырнамасы 
сыртқы түтынушылардың жалпы қажетіне қатысты жэне ол бүрын 
өз капиталын субъектінің қарамағына бергендердің мүдделерін 
қорғауға бағытталады.

Заңды түлғаның қаржылық есебі түтынушылар үшін ашық 
больга табылады. Ол қалың көпшілікті субъектінің даму бағьитары 
туралы жәңе оның аймақтық-экономикалық, элеумсттік ахуалын 
жақсартуға соңғы жетістіктері туралы ақпаратпен қамтамасыз ете 
алады.

Қаржылық есеп берудің қүрамдық бөлімдері бір-бірімен тығыз 
байланыста жэне бір операңиялармен жағдайлардың түрлі 
жақгарын сипаттайды. Есеп беру қосымша сараптама ақпаратпен,
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есептеулермен, кестелермен, көрсеткіштерді талдаумен 
тольсқгырылады.

Қаржылық есеп беруді құрастыру кезіндегі негізгі талаптардың 
ол есептеу эдісін қолдану және үздіксіз қызмет. Бсептеу әдісі -  
кэсіпорынның кірістері мен шығыстары олардың келіп түсуіне 
немесе туындауына қарай танылады жэне бухгалтерлік есепте 
көрсетіледі. Үздіксіз қызмет, эғни объектілер үздіксіз эрекет ететін, 
болашақта да жүмыс жасайтын болып саналады. Оның таратылуға 
немесе қызмет колемін едәуір қысқартуға ешқандай ниеті де, 
мүқтаждығы да жоқ деп болжамдалады.

Қаржылық есеп берудегі үсынылған ақпарат пайдаланушыларға 
тиімді жэне келесі сапалы сипаттарға сэйкес болуы тиіс:

Қаржьшық есеп берудің сапалы сипатгамасы

- Түсініктілік қаржылық есеп берудегі барлық ақпаратгар 
пайдаланушыларға түсінікті болуы тніс.

- Орындылық - пайдалануға өткен, қазіргі жэне болашақ 
оқиғаларды бағалауға, растауға немесе түзетуге көмектесіп, 
экономикалық шешімдерге ықпал.

- Сенімділік -  ақпаратгарда елеулі қателер мен бүрмалау- 
шылықтар жоқ екендігіне шынайы сенім білдіру.
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- Маңыздылық, пайдаланушылар негізделген басқару 
шешімдерін қабылдауы жэне кәсіпорынның шаруашьшық қызметін 
бағалауы үшін қаржылық ақпарат маңызды болуы керек.

- Мәнділік, ақпарат мэнді болуға тиіс. Егер біз қаржылық 
есептілікте қандай да бір мэліметті жіберіп алсақ немесе дұрыс 
үсынбасақ, онда бұл ақпаратты пайдаланушылардьщ экономикалық 
шешіміне эсер етуі мүмкін.

- Шынайы көрсету — сенімділікті қамтамасыз ету жағдайы, 
қаржылық жагдайы, операңия нэтижелері, ақшалай қаржылардың 
қозғалысы жэне тағы басқа операңияларды шынайы көрсетуі тиіс.

- Шындық, ақпаратта қателік немесе жалғандық жоқ болса, ол 
рас болып табылады және оған пайдаланушылар сене алады.

- Күмэнсіз жэне риясыз ұсынба. Қаржылық есептіліктің оны 
пайдаланушылардың қаржы жағдайы, қаржы-шаруашылық 
қызметінің нәтижесі, ақша қаражатының қозғалысы туралы 
күмэнсіз жэне риясыз көзқарас туғызуы керек.

- Мэннің формадан артықшылығы -  операңиялар мен басқа 
оқиғаларды шынайы көрсету тек заңды формада ғана емес, 
экономикалық заңдылығына сэйкес есептеп үсынуы қажет.

- Бейтараптық, қаржылық есеп берудегі ақнараттың 
сенімділігін қамтамасыз ету, яғни күні бұрын теріс түсініктеме 
болмауы керек. Қаржылық ақпарат тэуелсіз болуға тиіс.

- Сақгық, яғни активгер мен кірістер артық бағаланбас үшін, 
ал міндеттеме немесе шығын белгісіздік жағдайында кем 
багаланбас үшін шешім қабылдаған кезде қауіпсіздік жағдайын 
сақтау, абайлау.

- Дэйектілік. Субъекті таңдан алғанесеп саясаты мен эдістер, 
объектілер бір есепті кезеңнен келесі есептік кезеңге дэйекті түрде 
қолданылуы керек. Егер біз бір есеп саясатын таңдайтын болсақ, 
онда мұндай жағдайда түсіндірме жазулар болуға тиіс, біз оларды 
негіздеуге тиіспіз.

- СалысТырмалылық -  қаржылық ақпарат бұрынғы есеп 
кезеңдеріндегі ақпаратпен салыстырмалы болуға тиіс.

- Толықтылық - сенімділікті қамтамасыз ету мақсатында 
қаржылық есептердегі ақпарат толық болуы қажет.

Қаржылық есеп беру уақытгылы ұсыиылуы тиіс, уақытылық 
ақпарат ұсынуда ақталуға келмейтін тежеу болған жағдайда өзінің 
орьшдалғандығьш жоғалтуы мүмкін. Есен беруді қүрастыру кезінде
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пайда мен шығын арасындагы баланс сақталуы керек -  «іқнараг ган 
алынатын пайда, оны агіуға кететін іньпыннан артып түснеуі тиіс. 
Сапалық сипаттаулар арасындағы баланс - қаржьщық есеп, бсру тепе
-  теңдік немесе салалық синаттары арасында байланыс болу қажет. 
Қаржылық есепті жасаушылар кәсіби пайымдау мен әртүрлі 
жағдайларды салыстырмалы маңыздлығын анықтайды Қаржылық 
есеп беруді толтыруға қойылатын талаптар: көрсеткіштердің 
қарапайымдылығы мен түсініктілігі, деректердің шынайьшығы; 
жинақгамаіш жәие талдамалы есеп деректерінің сәйкестігі, есептік 
көрсеткіштердің жоспарлы корсеткіштермен салыстырмалылығы, 
есенті көрсеткіштердің откен жылдың осындай мерзімдегі есепті 
көрсеткіштермен салыстырмальшығы.

Сенімді жэне эділ көрсету -  бухгалтерлік есептің сэйкес 
стандарттарын қолдану. Сенімді және эділ қаржылық есеп беру 
барысында ешқандай алаламай, қамтамасыз етуі қажет.

Қаржылық есеп берудің жасалу дүрыстығына кэсіпорынны 
/мекеменің/ басшысы жэне бас бухгалтер, сондай -  ақ жоспар жасау 
қызметінің басшысы жауап береді.

Қаржылық есеп берудің деректері бойынша қорлар мен 
шығындарды қалыптастыруға арналған каражат көздерінің 
артықшьшығын немесе көпшілігін анықтайды. Бұл орайда 
кэсіпорынның меншікті, несиелік жэне өзге қарыз көздерімен 
қамтамасыз етілгендігін анықгауға мүмкіндік туады. Қаржылық 
есеп беру кэсіпорынның несиеге қабілеттілігін, яғни оның 
міндеттемелер бойынша толықтай жэне өз уақытында есептесе 
алатындығын бағалауға мүмкіндік береді. Баланстың өтімділігі 
кәсіпорын өз активтерімен міндеттемелерді жабу дэрежесімен 
анықталады. Қаржылық есеп беру мьшадай актнвтерді: неғүрлым 
өтімді акгавтерді, жылдам сатылатын активтерді анықгауға 
мүмкіндік береді. Екінші жағынан, қаржылық есеп берудің 
деректері бойыпша кэсіпорының мынадай нассивтерін :неғүрлым 
жедел пассивгерді, қысқа мерзімді пассивтерді, үзақ мерзімді 
пассивтерді жэне түрақіы пассивтерді анықтауға болады. Мүның 
өзі нарық жағдайында , бәсекелес -  кәсіпорындардың ортасында 
жүмс жасайтын кәсіпорындар үшін өте маңызды. Қазіргі нарықтық 
қатынастар жағдайында есеп беру көрсеткіштерінің рөлі басқару 
шешімдерін қабьшдау, кэсіпорынның нарықтағы жағдайын анықтаү 
кезінде өте маңызды болмақ.
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Қаржылық есеп беру құрамы мен элементтері «Бухгалтерлік 
есеп және қаржылық есеп беру іуралы» Заңына сэйкес анықталған.

Қаржылық есеп берудің элементтері больш активгер, 
міидеттемелер жзне капитал табылады, олар кәсіпорынның 
қаржылық жағдайын сипатгайды, сонымен қатар табыстар мен 
шығыстар, олар кэсіпорынның қаржылық нэтижелерін көрсетеді.

- Активтер - өткен , мерзімдеғі оқиғаяар нэтижесіндегі 
компанияның бақылауындағы ресурстары.

- Міндеттемелер - өткен мерзімдегі оқиғалар нэтижесінде 
пайда болған компанияның ағымдағы қарызы, оларды төлеу 
экономикалық тиімділігі бар ресурстардың азаюына әкеледі.

- - Капитал -  міндеттемелерді шегерген активтер.
- Табыстар -  қаражаттың түсуі, актавтердің өсуі немесе 

міндеттемелердің азаюы нэтижесіндегі экономикалық пайда, олар 
кэсіпорын иелерінің салымымен байланысты емес.

- Шығыстар -  экономикалық пайданың азаюы, меншік 
иелерінің төлемдерімен байланысты емес активтердің кемуі немесе 
міндеттемелердің ұлғаюы, олар капиталдың азаюына экеледі.

Қаржьшық есеп берудің элементтерінің таньшуы есеп берудің 
жеке элементтерінің баланстағы немесе пайда мен зиян туралы 
есептегі келесі жағдайға сәйкес құндық өлшеиуі жэне сөзбен 
сипатталуы:

- экономикалық пайда алынуы немесе азаюы болудың 
мумкіндігі;

- объекті құны немесе' оны сатып алуға жұмсалған нақты 
шығындары сенімді бағалануы мүмкін.

Қаржылық есеп берудің эрбір бабы жеке көрсетіледі. Активтер 
мен міндеттемелер, кірістер мен шығыстар бір-бірімен өзара 
есептеспейді, жэне маңыздылық принңипіне сэйкес есепте жеке 
көрсётіледі, егер өзара есептесу қажет болмаса немесе басқа 
стандарттармен рұқсат етілмесе.

Қаржылық есегпің элементтерін бағалау бухгалтерлік есепте 
жэне қаржылық есеп беруде жеке элементтері бойынша ақшалай 
сомаларды анықтау болып табьшады.

Халықаралық стандартар есептіліктің элеменггерін бағалаудың 
келесі эдістерін белгілеген: эділ(ағымдагы) құн; нақты құн; сатудан 
мүмкін қүн; дисконт қүны.
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- Әділ (ағымдағы) құн -  бұл қазіргі кезде активтерді сатып 
алғанда төленетін ақша қаражаттың сомасы. Міндетгемелер 
дисконтталмаған ақша сомасымен (немесе олардың 
эквиваленттерімен) корсетіледі, ол соманы қалыпты жағдайда 
міндегтемені орындау үшін төлеуі мумкін. Ағымдағы құнды 
қолдану ағымдағы нарықтық бағаны ескеріп объектілерді қайта 
бағалау.

- Нақты құн -  алмастыратын активтердің эділ қуны немесе 
активтерге гөлеген ақша сомасы немесе олардың эквивалентгері 
бойынша бағалау. Міндетгемелердің есебі міндеттемелердщ орнына 
гүсімдер сомасы бойынша есепке алынады немесе алыпуға тиіс 
ақшалар (ақша эквиваленттері) сомасы бойынша. Отандық есепте 
сатып алынған нақты күн алған кездегі төленген нақты ақшаның 
бастапқы қүнып көрсетеді немесе акгивтерді күруға жүмсалған 
шығындар күны.

- Сатуға (орындауға) мумкін қүн -  активтер оларды сатудан 
қазіргі кезде түсетін ақшаның немесе олардың эквиваленттері 
сомасы бойынша есепке алынады. Міндеттемелерді оларды өтеу 
қүны бойынша есепке алынады — ақшаның немесе оның 
эквиваленттерінің дискоіпталган қалыпты жағдайдағы 
міндетгемеяерге жүмсауға козделген сомасы бойынша.

- Дисконтталған қүн -  активтер қалыпты жағдайдағъі 
болашақтағы ақшалардың таза түсімінің дисконтталған қүнының 
ағымдағы бағасымен есепке алынады. Міндеттемелер қалыпты 
қызмет барысында оларды өтеуге қажет болатын болашақ ақша 
қаражаттарының таза түсімдерінің дисконтталған қүны бойыпша 
есепке алынады.

Қазақстан Ресиубликасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржьшық 
есептілік туралы» Заңы қаржылық есеп берудің күрамы белгілеген:

- бухгалтерлік баланс;
- пайда мен залал туралы есеп;
- ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп;
- менпгікті капиталдағы өзгерістер тзфалы есеп;
- есептік саясат жэне түсіндірме жазба туралы ақпарат.
Қаржылық есепті жасау үшін есептік уақыт болып есепті

кезеңдегі календерлық соңғы күн есептелінеді. Қолданылып жүрген 
заңға сәйкес жылдық есеп үшін есеп беру кезеңі календерлық 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 3 Іжелтоқсанға дейін. Егер ҚР
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зацында басқаша жағдай қаралмаса, есеп эр жыддың 30 сәуірінен 
кешіктірілмей тапсырылуы керек. Заңды тұлғалардың қаржыльнс, 
есебі мүдделі түтынуніылар үшін жариялануға ашық болып 
табылады. Ондағы ақпараттың анықтығын заңды тұлға белғіленғен 
тэуелсіз аудиторлық қорытынды немесе жеке аудитор дэлелдейді. 
Сөйтіп, нарьщтық қатынастарға көшу жағдайында қаржылық 
есептің рөлі елеулі тұрде артады екен.

10.2. Қаржылық есеп берудің қүрамы мен мазмүны

Қаржылық есептілікті жасаудың неғізгі эдістемелік көздері 
болып Қазақстан Республикасының «Бухғалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік іуралы» Заңы, Халықаралық қаржы 
есептілігінің стандарттары, Үлттық қаржылық есептіліктің №2 
стандарты, Қаржылық есептілікті эзірлеу жэне тапсыру үшін 
түжырымдамалық негіздеме, Қаржылық есептілікті жасау бойынша 
әдістемелік нүсқаулар, бухгалтерлік есеп шоттарының үхнілік 
жоспары жэне оны қолдану бойынша нүсқаулықтар танылады.

Бухғалтерлік бапанс кәсіпорынның жылдық есебінің №1 
формасы болып табылады. Ол кәсіпорынның есепті жылдың басы 
мен соңындағы қаржылық жағдайын көрсетеді. Баланс бас кітапта 
немесе мышиноғраммаларда көрсетілген есеп шоттар бойынша 
қалдықтар негізінде құрылады. Баланс «Актив», ягни «субъектінің 
қүнды бағасы бар мүлкі, мүліктік жэне жеке мүліктік игіліктері мен 
қүқық» жэне пассив, яғни жеке меншік капитал мен міндеттемелер 
болып бөлінеді. Актив пен пассив теңестірілгеи. 
Бұған қоса баланста сыртқары есеп шоттарға есепке альшатын 
ініліктердің бар екені туралы анықтама келтіріледі. Баланс 
қаржылық есептің үш элементін көрсетеді: Активті; Жеке меншік 
капитал жэне міндеттемелер.

Баланстың активі екі бөлімнен тұрады -  қысқа мерзімді жэне 
ұзақ мерзімді, баланстың пассиві үш бөлімнен түрады -  қысқа 
мерзімді міндетгемелер, үзақ мерзімді міндеттемелер жэне капитал, 
баптары өтімділігі төмендеуіне байланысты тэртіпте орналасқан. 
Баланс екі формада көрсетілуі мүмкін: тігінен (есептің үлғісіндей) 
немесе көлденеңінен (бухгалтерлік шоттың түріндей). Баланс 
формаларын қарастырайық:



Лктивтер_________________________________
1. Қысқа мерзімді активтер__________________
2. Үзақ мерзімді активтер___________________
Баданс _____________________________
1 Іассивтер________________________________
3. Қысқа мерзімді міндеттемедер міндетгемелер
4. Үзақ мерзімді міндеттемелер _____________
5. Капитал_______________________________
Баланс

Тігінен
Көлдененінен

Активтер ІІассивтер
1. Қысқа мерзімді активтф 1. Қысқа мерзімді міндеітемелер
2. Үзақ мерзімді активтер 2. Үзақ мерзімді мівдеттемелер

.3. Капигап
Баланс Балане

Қаржылық есеп берудің екінші нысаны пайда мен залал туралы 
есеп (табыстар мен шығыстар) болып табылады, онда кәсіпорынның 
қаржылық шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат 
көрішс табады. Оеынау есеп қорытындьшанған есеп шоты, 
табыстар мен шығындарды көрсететін басты форма болып 
табылады. Есепті жасауға қажетті бүкіл деректер регистрлерден 
жэне бухгалтерлік есеп шоттарынан тікелей алынған.

Пайда мен зиян туралы есепте өткізумен байланысты 
операциялар керсетілмейді (мысалы, негізгі құралдарды қайта 
бағалау, шетелдегі қызмет бойынша курстық айырмалар, меншікті 
капиталға апарылгаи инвестицияларды бағалаудан болған пайда 
мен залал).

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты бойынша 
табыстар мен шьвғыстар туралы есепті екі әдіспен көрсетуге 
болады: шығыс тэрізі бойынша немесе шығын фукциялары
бойынша.

- Шығыстардың тэрізі бойынша эдіс барлық шығындар 
тұрлері, олардың тэрізіне сэйкес көрсетуді көздейді (амортизация, 
еңбек ақы, көлік шығындары жэне т.б.). Бұл әдістің артықшылығы 
оның жэй тұрде ұсынылуы.



- Шығын функциялары бойынша әдіс немесе өткізудің өзіндік 
құны эдісі шығыидарды олардың функцияларына сэйкес жіктейді, 
өзіндік құнның, өткізудің немесе әкімшілік қызметтің бөлігі. 
Қазақстан Республикасында табыстар мен шығыстар есебінің 
формасы функционалды әдіспен ұсынылады.

- Табыстар мен шығьістар туралы есептің нысанын 
қарастырамыз:

Шығыстардың тэрізі бойынша Шыгын функцшшары бойынша
Табыс Өнім өткізуден габыс
Өзге табыстар Өткізілген өнімнің өзіндік құны
Шикізат пен материал шығысы Жалпы пайда
Жүмысшылырдың ецбек ақысы Өзге табыстар
Амортизация шығыны Өткізуге байланысты шығыста))
Өзге шығыстар Әкімшілік шығыстары
Шығыстар жиьшы Қаржылындыруға шығыстар
Пайда Өзге шығыстар

Салық салынғанға дейін пайда (зиян) 
гообложения

Пайда мен зиян туралы есептеғі ақпаратты толық ашу үшін оған 
қосымша кестелер тіркеледі онда маңызды баптарға түсініктеме 
беріледі. Есеші мерзімде жарияланған акцияға дивиденд сомалары 
есепте жеке ашылып көрсетіледі.

Қазақстан респубііикасының шаруашылық жүрғізуші 
субъектілері қаржылық есептің алғашқы екі нысанына қосылытын 
келесі № 3 «Ақша қаражаттарының қозгалысы туралы есеп» 
формасы болып табьшады. Ол есепті кезеңнін; ішіңде заңды түлғаға 
келіп түсетін және шығатын ақша қаражаттарьшың және оньщ 
эквивалештерінің операциялық, инвестициялық жэне қаржьшық 
қызметтер шеғіндеғі неғізғі арналарьш көрсетеді.

Операңиялық қызметтен түсетін ақша түсімдері неғізінен 
кәсіпорынньщ табыс кеятіретін неғізгі қызметінен пайда болады. 
Инвестициялық қызмет -  бүл үзақ мерзімді активтердің жэне ақша 
эквиваленттеріне қатысы жоқ басқа инвестициялардың сатып 
алынуы немесе шығарылуы.
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Қаржылық қызмет нәтижесінде меншікті капиггал мен қарыз 
қаражатгарының мөлшері мен құрамындағы өзгфіс болып 
габылытын қызмет. Операциялық қызмет бөлігі бойынша ақша 
қаражаттарының қозғалысы гуралы есеп беру екі әдіснен жасалады: 
гікелей эдіс жэне жанама әдіс. Тікелей эдіске басымдылық беріледі, 
өйткені ол болашақ ақша түсімдерін багалауда тиімді болатын 
ақпарагаен қамгамасыз етеді. Тікелей эдіс бойынша есепті 
күрастыру операциялық қызметпен байланысты негізгі ақша 
түсімдері мен төлемдерді кезегімен ашып көрсетуді көздейді. 
Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары бойынша 
тікелей эдіс есептік жазбаларға негізделеді немесе шаруашылық 
қызметтің нэтижелері туралы есеп берудегі басқа баптарды түзету 
жолымен.

Жанама әдіс бойынша операцнялық қызметтен алынған ақша 
қаражаттарының таза түсімі таза пайданы немесе зиянды түзету 
жолымен анықталады. Мүндағы ескерелетіндер:

-есепті кезең ішінде тауарлы-материалдық қорлардағы жэне 
операциялық қызметтен алынған дебиторлық жэне кредитррлық 
берешектерде болған өзгерістер;

-тозу, амортизация, резервтер, салықтар, белінбеген пайда 
сияқты ақшалай емес баптар;

-инвестициялық қызметтен, сондай-ақ қаржыландыру жөніндегі 
қызметтен алынған ақша қаражаттарының қозғалысы нәтижесінде 
ақша эсері туындайтын өзге де баптар.

Жанама әдісті қолданған кезде ақша қаражатының ағындарын 
келесі есептеу түрімен анықтайды:

ТТайла + амортизания +(-) корлар қалдыктарынын әзгерістері 
+('-) дебиторлык жэне кредиторлык карыздардын езгерістері жэне 
баскада түзетулер.

Ақіпа қаражаттарының қозғалысы туралы есепті күрастырған 
кездегі есептеулер баланстың жэне пайда мен зиян туралы есеп 
берудің мэліметіне негізделеді. Жанама әдісті қолданған кезде 
корсеткіштердегі өзгерістерді анықтау үшін қайта-қайта бір 
баптарды салыстыру қажет болады, бүл есепті қүрастыруды 
қиындатады. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру 
нысанын қарастырамыз:



Бөлім 1 «Операциялық қызметтен ақша 
қаражаттарының қозғалысы»

Тікелей эдіс Жанама эдіс
І.Ақша қаражатгарының түсімі - 
барлығы, сонын ішінде:

Салық салынғанға дейін таза пайда 
(зиян)

Тауар өткізуден Түзетулер барлыгы, соның ішінде:
Қызмет көрсетуден Амортизация
Алынган аванстар Қорлардың өзгерістері
Дивидендтер Дебиторлық қарыздар өзгерістері 

задолженности
Өзге түсімдер Болашақ кезең шығыстарының 

өзгерісі
2. Ақша қаражатының жұмсалуы- 
бббарлығы барлығы, в т.ч.

Өзге агымды активтердің озгерісі

Жабдықтаушьшарға тауар мен қызмет 
үшін

Кредиторлық қарыздардьщ ©згерісі 
задолженности

Берілген аванстар Өзге ағымды міндеттемелердің 
өзгерісі

Ецбек ақы төлеу
Иесиені қайтару
Корпоративті табыс салыгы және 
басқада бюджетке телемдер
Өзге төлемдер
3. Операциялық қызметтен ақша 
қаражатының таза түсімі (стр.1 - стр. 2)

Операциялық қызметген' ақша 
қаражатьшың таза қозгалысы

Тікелей және жанама әдісті қоядану бірдей нэтижеге экеледі, 
бірақ қаржылық есеп берудің халықаральгқ стандарттары тікелей 
эдісті пайдалануды ұсынады, өйткені ол болашақ ақша түсімдерін 
бағалауға тиімді болатын ақпаратпен қамгамасыз етеді, ал оны 
жанама эдіс бере алмайды.

Қаржылық есеп берудіңі төртінші нысыны меншікті 
капиталдағы өзгерістер туралы есеп, ол есептік мерзім ішінде таза 
активтердің өзгерістерін ашады.

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп келесі баптардан түрады:
- кезең ішіндегі пайда немесе зиян;
- меншікті капиталда танылатын кезең ішіндегі табыстар мен 

шығыстардың барлық баптарын, стандарттардың талаптары 
бойынша бүл үзақ мерзімді активтердің қайта бағалау нәтижелері, 
сонымен қатар шетелдегі қызметгің курстық айьфмасы;
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- кезең ішіндегі табыстар мен шығыстардың жнынтық сомасы, 
үйымдастырушы мекеме жэне азшылық үлесін бөлек корсетеді;

- меншікті капиталдың әрбір бабы бойынша - 8-«Есеп 
саясаты, есептік бухғалтерлік бағалаулардағы өзғерістер мен 
қателіктер» ІА8 Халықаралық қаржы есептілігінің стандартына 
сәйкес танылған есеп саясатындағы өзгерістерді жзне қателерді 
түзетудің ьщпалы.

Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есепте, іве қаржылық 
есептіліктегі ескертулерде мыналарды үсынуға міндетті;

- меншікті капитал иелерінің төлемдерін жеке көрсете 
отырып, меншікті капитал иелері ретінде эрекет жасайгын меншікті 
капитал иелерімен операциялар сомасын;

- кезеңнің басындағы жэне есепті күнге тікелей пайда 
сальдосы, сондай-ақ кезең ішіндегі тиісті озгерістер;

- эрбір өзгерісті жеке ашып көрсете отырып, төленген 
меншікті капиталдың эрбір тобының жэне кезеңнің басындағы жэне 
соңындағы эрбір резервтің өзгерісін көрсету.

Капиталдьщ өзгерісі туралы есеп берудің неіізгі мақсаты 
есептік мерзім ішінде меншікгі капиталдыңүлғаюы жэне кему» 
туралы ақпарат беру болып табылады. Бүл ақпарат капиталдың 
қүрамы мен қүрылымын бағалауға және капитал өзгерісінің 
компанияның қаржы түрақтылығына әсерін анықтауға мұмкіндік 
береді.

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары капиталдың 
өзгерісі турашы есеп беруді екі форматтың бірімен жүргізуді 
таңдауға мүмкіндік береді:

- бағаналық, капиталдың эр элементі бойынша қалдық анықгау. 
Бүл есеп беру эрбір пайда мен зиян түрі капиталдың кластары 
бойынша толық ақпараттан түрады жәнекапиталдың кезең басы мен 
соңындағы қалдықты тексеріп түрады;

Альтернативалық, «Капитал» бөлімінде анықгалған пайда мен 
зиянның таза әсерін көрсетеді. Осы арада бүл есеп беру жарғьшық 
капиталдың өзгеруімен, дивиденд төлеумен жэне т.б. байланысты 
операцияларды қоспайды. Бүл баптар есешілікке қосымшаларда 
бөлек ашьшып көрсетіледі. Бүл есеп беру нысанын танылғап 
пайдалар мен зияндар деп атайды. Бағаналық түрде қүрастырылған 
капитал өзгерісі туралы есеп берудің бірінші қата]>ы балансгың 
«Капитал» бөліміндегі эр шоттың басталқы қалдығынан басталады.
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Есеп берудің эрбір келесі бабы осы шоттардың жағдайын өзгерткен 
операциялардьщ нәтижесін қосады. Меншікті капиталдағы 
өзгерістер туралы есеп берудің нысанын қарастырамыз:

20хх ж. меншікті капиталдигы өзгерістер 
туралы есеп беру

Көрсеткіштер Бас мекеменің 
капиталы

Азшыпық
үлесі

капитал
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31.12.20хх ж. қалдығы
Есеп саясатындагы етгерістер
Қайта есептелген қалдық
Бір жылдагы капиталдагы 
озгеріс
Активтерді қайта багалаудан 
паііда /зиян активов
Ақша агындарын хеджирлеу
Шетелдік қызметтен алынатын 
багам айырмалары
Капиталдың тікелей өзінде 
танылган пайда Кезеңдегі 
пайда\залал
Кезевдегі таньшган бардық 
табыстар мен шығыстар
Дивидендтер
Акций эмиссиясы
Сатып алынған меншікті 
үлестік қүралдар
31Д2.20хх ж. қалдығы, 
болашақ кезеңге апарылған

Альгернативті эдіспен құрастырылған есеп беру:
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20хх ж. танылган өзге найдалар және зияндар 
туралы есеп беру.

Көрсеггкіштер 20хх
жыл

20хі
жыл

Жылжымайтын мүлікті қайга бағалаудан алынған Павда\зияи
Сатуға арналған қолда бар инвестициялар:
Меншікті капиталға жащызылған бағалаудан пайда/зиян
Сату нэтижесіне апарылған пайда немесе зиян
Ақіпа ағындарын хеджирлеу:
Меншікті капиталға апарылған пайда/зиян
Кезепдегі пайда немесе зиянға апарыдды
Хеджирленген баптардың баланстық қүньша апарылды
Шетелдік қызметтен алынатьш бағам айырмалары
Капиталға тікелей апарылытын немесе алынатын баптар 
бойынша салықгар
Капиталдың тікелей өзінде танылған таза пайда
Кезеңдегі барлық пайда/залап
Кезеңдегі таньиған барлық табыстар жзне шығыстар
Жатқызыдды:
Аналық ұйымның үлестік құралдар иелерініне
Азшылық үлесі
Есептік саясаттагы өзгерістер әсері
Бас ұйьмның үлестік құралдар иелеріне
Азшылық үлесі

Қаржылық есеп беруге түсіндірме хат жэне есептік саясат 
туралы ақпарат тіркедеді. Түсініктеме хаттың мазмүны оның 
қызметін үйымдастыру мен сипатының ереіапеліктеріне 
байланысты, оңда қаржьглық есеп беруді қүрастыру дайъгадыгыішң 
негіздері жэне таңдалған есептік саясат туралы ақпарат, сонымен 
қатар есеіггілікте ашылмаған, бірақ оны дэл үсынуға қажет 
мэліметгер. Есептілікке тіркелген қосымшалар жүйеленіп келесі 
тэртіпте үсынылуы керек:

-Қаржылық есеп беру стандарттарына сэкес екені туралы 
өтініш;

-Қолданылған өлшеуіш негіз жэпе есептік саясат:
-Қаржъшық есеп беру нысындарындағы ұсынылғам баптардың 

жіктемесі жэне талдауы, сол баптардың келтңрңлген кеа«гінде:
-Қосымша ақпарат, шаруашылық қызметгің шартты 

жағдайларын қоса, міңдеттері, өзге қаржылық ашыльгмдар жэне 
қаржылық емее тәрізді ақпарат.
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Түсініктеме хаттың деректері сыртқы ақпарат тұтыиушыларға 
да және сол кэсіпорын баСШыиарына да бірдей дәрежеде қажет. 
Қаржылық есенке түсініктеме хаітыц тіркеліп берілуі сол 
қаржылық есеііті тұтынушылардың оны түсііііл, деректерін 
салыстыруға кө^қтёсёді;::Даржылық есептілікте кәсіпорынның
толық агы ,...дрналасқан жері, завды адресі, қызмет түрі,
ұйымдастыру-кұқықтық меншік түрі болуы тиіс.Қаржылық есептің 
алдына қойған мақсатына қол жеткізу ушін ол осы есептің негізінде 
алынған, БЕС-ның халықаралық негізі ретінде қабьшданған Б ¥¥- 
ның туғырнамалық ережелерінде көрсеіілген белгілі бір 
принңиптері мен талаптарына сәйкес келуі керек. ҚР-нда енгізілген 
қаржьшық есеп негізғі параметрлері бойынша халықаралық 
стандарттар талаптарына сәйкес келеді. ҚР-ның заңдарында бұл 
трырнамалар жүзеге асырьшады.

10.3. Қаржылық есеп беруді құрастыру 
алдындағы дайындық жүмыс

Есептік жұмыстардың соңы есептілік құрастырумен аяқталады. 
Есеп беруге қойылған талаптарды орындауды қамтама-сыз ету 
үшін, оны құрастыру алдында үлкен дайындық жүмыс жасалады.

Есептеудегі жіберілген қателер мен кемшіліктерді жою 
мақсатында баланстың барлық баптарына түгелдеу жүргізеді, 
есептік регистрлердегі барлық шоітар кореспонденциясыи өзара 
тексереді, аналитикалық және синтетикалық есептің мәліметтерінің 
сэйкестігін тексереді. Сонымен қатар есептік кезеңдегі бухғалтерлік 
есепте барлық шаруашылық операциялары есегіке алынғаны 
тексеріледі.

Түгендеу бухгалтерлік есептің жэне қаржылық есеп беру 
мэліметгерінің дэлдігі мен дұрыстығын қамтамасыз ету үтиін 
жүргізіледі. Түгелдеу кэсіпорынның есептік саясатында анықталған 
нүсқауларға сэйкес жүргізіледі.

Тауарлы-материалдық қорларды түгелдеу олардың қоймада 
жэне өндіріс бөлмелеріндегі нақты бар қалдығын санап есептік 
жазулармен салыстыру арқылы жургізіледі.

Негізгі қүралдарды түгелдеу оларды қарау, техникалық 
құжаттарын тексеру арқылы жүргізеді.



Материалдық емес жэне инвестицияларды тугелдеу олардың 
барын жэне құндылықтардың осы кәсіпорынға тиесілі екенін 
дэлелдейтін құжаттарды тексеру жолымен жургізеді.

Есептесулерді тугелдеу үхыін есеп шоттардағы есепке алынған 
дебиторлық қарыздар мен міндеттемелердің сомала.рының 
дурыстығын жэне оларға озара тексеру жургізу арқылы орындайды.

Тугелдеу мэліметтері резервтер сомаларын айқындау жэне 
анықтаудың, болашақ кезеңнің табыстары мен шығыстарын, 
табыстар мен шығыстардың есептік кезецге дурыс апарудын, негізі 
болады.

Есептік кезеңге жататын барлық операциялар мен оқиғалар 
есепке алынғаны есептік регистрлерге тиісті жазулар ікүргізу 
арқылы орындалады. Оның алдында бухгалтерияга цехтардан, 
қоймалардан, есепті түяғалардан, басқада контрагенттерден барлық 
бастапқы күжаттар толық түскені тексеріледі. Шығындарға барлық 
мерзім шығьшдарын қосады, үзақ мерзімді акгавтердің 
амортизациясы толық есептелгені тексеріледі, болашақ кезеңнің 
шығыстары есептен шығарылады, қорлардың нақты өзіндік құны 
есепгеледі жэне шығындарға апарьшады, резервтер қүрады жэне 
олардың сомасын анықтайды. Өндіріс шығындарын жинақтап 
оларды дайын өнім жэне аяқгалмаған өндіріс арасында бөледі, 
ондірістен шыққан өнімнің өзіндік күнын есептейді. Есептік 
кезеңнің табыстары мен шығыстарын жинақтап салыстырады, 
қаржылық нәтижені анықтайды.

Есептік регистрлерді белгіленген тэртіпте жабады, есептеу 
кестелеріндегі мэіметтерді тиісті тізімдер неМесе 
машинограммаларға кіргізеді. Есептік регистрлердегі жазбаларды 
езара тексеріп, тексеру кезінде табыіиан айьфмаларды түзетеді. 
Регистрлерде тексерулер туралы белгілерді қояды. Тексерілген 
мэліметтер есептік регистрлерден (журнал-ордерлер) Бас кітапқа 
көшіреді.

Бас кітап сишетикалық есептің қүжаты болып саналады және 
жыл бойы синтетикалық есеп жүргізу үшін арналған. Бас кітапта эр 
синтетикалық шотқа бір парақ арналған. Бас кітапта айсайын 
барлық шоттар бойынша айналымы жэне қалдығы анықталады. 
Субшоттар бойынша айналым мен қалдық тиісті есептік 
регистрлерде көрініс табады жэне Бас кітапқа жазылмайды. Бас 
кітанты ашқан кезде эр шот бойынша жыл (ай) басындапы қалдық



жазылады. Бас кітап дебеттік принцшшен толтырылады, эр 
шоттагы дебег айналымы журнал-ордерлерден немесе журиал- 
ордерлер принципімен құрастырылған тізімдерден алынады және 
тиісті шоттардьің кредитімен корреспонденттеледі. Креднттік 
айнаяым жалпы сомада жазылады. Бас кітапта мерзім ішіндегі 
барлық шоттар бойынша дебеттік жэне кредиттік айналымдар жэне 
қалдықтар жиыны тексеріледі. Бас кітаптьщ және есептік 
регистрлердің негізінде бухгалтерлік баланс жэне басқада 
қаржылық есеп беру нысандарын толтырады.

Сонымен, есептік жұмыстың соңғы кезеңі қаржылық есепті 
дайындау және қызығушылық танытатьт пайдаланушыларға 
ұсыну. Қаржылық есеп беру Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінде эзірленетін жэне бекітілетін типтік нысандар 
бойынша белгіленген мерзімғе (эдетге бұл бір жыл) жасалады. Атап 
айтқанда, шаруашылық субъектілері қаржылық есеп беру 
құрамында мыналарды орындайды: кэсіпорын бухгалтерлік
балансын, ол ұйымның белгілі мерзіміндегі активтері меи 
міндеттемелерін көрсетеді; табыстар мен шығыстар немесе пайда 
мен зиян туралы есеп беру, ол кэсіпорьшның қаржы -  шаруашылық 
қызметінің нэтижелерінің өзгерістерін көрсетеді; ақша 
қаражатгарның қозғалысы т}фалы есеп беру, кэсіпорынның негізгі 
қызмет түрлері бойынша қозғалысты айқындайды; меншікті 
каішталдағы өзгерістер туралы есеп беру жэне түсіндірме хат, 
есептік саясатты қолдануды ашыады жэне есептіліктің жеке 
көрсеткіштеріндегі аналитикалық ақпаратты толықгырады.

Барлық кәсіпорындар, мекемелер үшін есеп беру жылы болып 1 
қаңтардан 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі мерзім саналады. 
Жаңадан құрылған кэсіиорындар , мекемелер үшін есеп беру жылы 
болып олар заңцы түлға құқын алған күннен бастап 31 желтоқсаиды 
қоса алғанға дейінгі кезең , ал 1 қазаннан кейін құрылған 
кәсінорындар үшін келесі жьшдың 31 желтоқсанын қоса алғандағы 
мерзім саналады. Қаржылық есеп берудің мақсаттары есеп берудің 
негізгі қаржылық жағдайы нәтижелер жайында ақпарат ұсьшу 
болын табылады. Қаржылық есеп беру экономикалық шешім 
қабьшдау үшін қажетті барлық ақпаратты озіне енгізе алмайды. 
Өйткені есегі негізінде өткен оқиғаларды бейнелейді. Қаржылық 
есеп беру пайдалы ақпараттарды жинактайды:
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Қаржылық есеп беру ішкі жэне сыртқы ақпарат 
ііайдаланушыларға ұсынылады жэне келесідейдің сапалық 
сипаттамаларға сэйкес болуы тиіс: сенімділік, орындылық,
гүсініктік, салыстырмалық. Ақпараттың сенімділігі оның нақты дэл 
гүрде ұсынылуы арқылы, толық, орынды, маңызды болуымен 
ашылыды. Қаржылық есеп берудегі пайдаланатын негізгі талаптар 
үздіксіз қызмет ету жэне есептеу эдісін қолдану болып табылады. 
Қаржылық есеп беруге талаптар қаржылық есеп беруде дайындау 
жэне үсыну бойынша конңепцияда келтірілген. Қаржылық есеп 
берудің негізгі элементтері: актнвтер, міндетгемелер, кгшитал, 
табыстар жэне шығыстар Қаржылық есеп беру элементтерінің 
танылуы экономикалық пайда алынады ма немесе кемиді ме, ал 
актнвтер мен міндеттемелер сенімді бағаланады ма соған 
негізделеді. Қаржьшық есеп беру элементтерінің бағалауы ретінде 
эділ(агымдағы) құн, нақты қүн, сатуға мүмкін құн, дискон.палған 
қүн пайдаланады. Қаржылық есен беру элементгері жеке 
көрсетіледі және өзара есептесуге болмайды. Қорытынды 
қаржылық есеп -  бүл шаруашылық қызметгің нэтимселерін 
сипаттайтын көрсеткіштердің тэртіпке келтірілген жүйесі, ол 
ағымдағы бухгалтерлік есеп ақпаратына негізделген. Қаржылық 
есетіц  мақсаты -  түгынушыларды қандай да бір құрылымдағы 
қажетті ақпараттармен қамтамасыз ететін қаржылық жағдайдың 
шынайы көрінісін бейнелеу.

Қаржьшық есеп субъект (кэсіпорын, ұйым) қызметіндегі 
жасалған жұмыстар мен шаруашылық операңияларының түпкілікті 
қаржьшық нэтижесін көрсетеді. Субъектінің қаржылық жагдайын 
сипаттайтын элементтердің активтері, міндеттемелерге жэне жеке 
меншік капиталға топтастыруға болады. Топтастырылған 
ақпараттар қолда бар экономикалық ресурстарды, субъектінің 
оларды өркендеуге және бақылауға қабілеті жететшін ашып 
көрсетеді. Қаржылық есеп негізінде субъектінің қар-жылық 
жағдайының нашарлай бастау тенденңиясьш дер уақытьшда аңдып, 
оның шаруашылық қызметіндегі жағымсыз құбылыстардың алдын 
алуға болады, сондай-ақ пайданы молайіу үпгін ішкі резервтерді 
анықгауға, соны жұмылдырып, тиімді пайдалану арқылы табысқа 
жетуге болады. Кэсіпорындардағы қаржы қызметінің ойдағыдай 
барысы алға қойған мақсатқа, жоспарланған көрсеткіштерге қол 
жеткізуге қажетті жағдай жасайды, кәсіпорынның өндірістік
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қызметінің үздіксіздігі қаржьшық жағдай қалыпты түрақтылығын 
қамтамасыз етеді, ал бүлар кәсіпорынның төлем қабілетіне кенілдік 
береді. ҚР-нда енгізілген қаржылық есен негізгі иараметрлері 
бойынша халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келеді. ҚР- 
ның заңдарында бүл түғырнамалар жүзеге асырылады. Қаржылық 
есепті жасау үшін есептік уақыт болып есепті кезеңдегі 
календерлық соңғы күн есептелінеді. Қолданылып жүрген заңға 
сәйкес жылдық есеп үшін есеп беру кезеңі календарлық жылдың 1 
қаңтарынан бастап Зіжелтоқсанға дейін. Егер ҚР заңында басқаша 
жағдай қаралмаса, есеп әр жылдың 30 сәуірінен кешіктірілмей 
тапсырылуы керек

Ситуациялыц есептер:
' 1. Агылідавы жылдың 1 цаңтарына бухгалтерлік баланс 

щрастырыцыз. Бас кітап богіыниш шоттардың цалдыцтары 
келесідей. (мыц тг.) банктегі шоттагы ақша -  1820,0; кассада&ы 
ащша — 15,0, царжыльщ инвестицияпар — 965,0, жаргылыц капитал
-  7500,0, сатып алушылардың царызы -  3200,0, бюджетпен 
есептесу -  520,0 үзацмерзіліді банк несиелері -  850,0, пайда -  189,0, 
негізгі цүралдар — 5700,0, негізгі цүралдардың цүнсыздануы —
1651.0, негізгі цүралдардыц цүсыздануы — 1651,0, цорлар — 310,0, 
резервтік капитал — 920,0, еңбек ацы төлеу бойынша цысцы 
мерзімді кредиторлыц царыз -  380,0.

2. Келесі мәліметтер бойынша агымдагы жылдың 1 
цантарына пайдамен зияН туралы есеп цүрастырыңыз (мыц тг.):

өткізілген өнім үшін сатып алушыларга төлем цүжаттары 
үсынылды — 145900,0 откізілген онтніц өзіндік цүны — 128158,0, 
өткізу шыгындары — 917,2, әкімшілік шыгындары — 16340,0, 
царжыландыру шыгындары — 215,0, корпоративтік табыс салыгы 
бойынша шыгындар -  81,0

3. Келесі мэліметтер бойынша үйьшныц ацша царажаттар 
операциялары цандай цызмет түріне жататынын аныцтаңыз 
және агымдагы жылдың 1 цацтарына ацша царажытыныц 
цозгалысы туралы есепті цүрастырыңыз (мыц.тг); сатып 
алушыларда ацша түсті 142820,0, жабдыцтаушыларга аціиа 
төленді -  137216,0, соның ішінде негізгі цүралдарды алуга -
16500.0, бюджетке төленген салыцтар — 3864,0, соныц іиіінде 
корпоративтік табыс салыгы -  90,0, еңбек ацы толеуге 10485,0,
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жабдъщ сатып алуга несие алынды — 9800,0, проі(ент төлеуге
215,0. Мерзім басътдагы ацша цалдыгы кассада -  10,0 банктегі 
шотта -  985,0 қүрады. Ар/іа каражат ын ыц мерзім соцындаш 
қалдыгын баланс мэліметтерімен салыстырыңыз.

4. Баланс мэліметтерін паидаланып менйіікті капгталдагы 
өзгерістер туралы есепті цүрастырыцыз. Жыл бойында есептік 
саясаттагы өзгерістер тиімділігі нэтижесі 200,0 мъгц.тг. 
(табыс), валюта өзгерістерінен теріс курстыц айырма 150,0 
мыц.тг., таза пайда -  217,0 мыц.тг., жэй акциялар бойътша 
дивиденд төлеу —118 мыц.тг.

Қаржылыц есеп берудіц барлыц нысандары бір бірімен 
байланысты себебі бір шаруашылыц операциялардыц түрлі 
аспектілерін царастырады. Қаржылыц есеп берудіц әр нысаны 
бір-бірін толыцтырады цызыгушылыц танытатын
пайдаланушыларга кэсіпорын цызметін таныстырады.

5. Тапсырманы орындаудыц кезегін дүрыс цойып шыгыцыз, 
ол үшін 1 ден 4 дейін сандар цою керек. Қонац үйдіц негізгі 
цүралдарына түгендеу жүргізудегі эрекеттердіц кезегін дүрыс 
аныцтацыз -  салыстыру тізімін толтыру , үііымда түгендеу 
комиссияны цүру, негізгі цүралдар объектілерініц нацты барын 
тексеру, түгендей тізімін (акт) толтыру.

Бақмлау сүрацтары
1. Есеп беру жэне царжылыц есеп беруге аныцтама берініз.
2. Қаржылыц есеп берудіц пайдаланушысы кім?
3. Қаржылыц есеп берудіц мацсаты цандай?
4. Қаржылыц есеп беруге цойылатын талаптарды атацыз?
5. Қаржылыц есеп берудіц цүрамына не кіреді?
6. Қаржылыц есеп берудіц мазмүны мен цүрылымыныц 

талаптары цайда жазылган?
7. Қаржылыц есеп деруді дайындау жэне үеынуга кім 

жауапты?
8. Қаржылыц есеп берудіц элементтерін атацыз.
9. Қаржылыц есеп берудіц элементтерін ашу дегенді цалай 

түсінесіз?
10. Қаржылыц есеп беруді үсыну үгиін цандай багшау бар?
11. Есеп беруді цандай кезде үсынады?
12. Қандай есеп берудіц №1 ?

193



13. Оган не кіреді және цандай үсыну тэсілдері бар?
14. Пайда мен зияндар есебі нені көрсетеді, оны цүрастыру 

түрлері цандай?
15. , Ацша царажаты цозгалысьг туралы есепті цүрастыру 

эдістері
16. Капитал цүрамындагы өзгерістер туралы есептің 

мазмүны және үсыну түрлері.
17. Түсіндірме хат не үгиін цажет және нені көрсетеді?
18. Қарэісылыц есеп беруді цүрастыру алдында ңандай жүмыс 

орындалады?
19. Бас кітаптың мәне және үсыну тәртібі
20. Бухгалтерлік есеп беру нысандарының санын көбейту 

немесе азагітуга қонақ ұй құқығы бар ма?
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ГЛОССАРИЙ

Әдентілік -  персонал қамқор,шырайлы жэне орьщды.
Әлеуметтік туризім - элеуметтік мұқтажзға бөлініен мемлекет 

қаражаты есебінен саяхатқа бару
Апарт-отель -  бүл нэтер тэрізді белмелер, түрмыс 

техникасымен жабдықталған ас ұйі бар қонақ үйі
А лыпсатарлық табыс -  бұл шарт жасау кезінде бағаны 

өзгертуден алынған табыс
Американдық жоспар -  орналастыру жэне үш жолғы 

гамақтанудың қүнын қосатын мейманханалық тариф.
Апарт-отель - өз рәсімдеуіндегі нөмері қазіргі пәтерлердің 

гүріне жақындатылған, жеке алғандадағам даярлау үшін 
орьшдарды қосатын қонақ үйлер. Әдетге тағам қүны нөмер қүнына 
қосьшмайды.

Б арлы ғы  қосылған -  қосымша төлемді қажет етпейтін 
сусын,тамақтану, басқа да қосымша қызмет көрсетуді қосатын 
қонақ үйдің қызмет көрсету жүйесі.

Боліибеген табыс -  бұл кәсіпорынның салық жэне 
днвидендтер төлегеннен кейінгі қалған табысы

Біліктілік -  қызмет көрсетуші персонал талап етілегін білім 
мен дағдьшарға ие.

Ботель -  дербес туристтік соттарға техникалық қызмет керсету 
жэне сақгау үшін бөлмесі болатын ғимаратгармен жэне 
құрылымдармен жабдықталған,су туристтарьша қызмет көрсету 
үшін қатпайтын суат жағасындағы шағын қонақ үй

Гвд -  назар аударарлық қалалар мен жерлерді көрсететін 
өткізгіш-маман.

Гвд (гвд-аударм&шы) -  туристерге уақытша келген еядегі 
(жердегі) туристік ресурстармен таныстыру жөнінде экскурсиялық- 
ақпаратгық, ұйымдық қызмет көрсететін кэсіби даярланған жеке 
тұлға;

Демопстрация -  қандай болмасын зат немесе қүбьшысты 
топтық қабылдауға ашық ісөрсету арқьглы бейнеленеді, бүл 
топырды шолып өту үшін объект үсынатын нақтылы түлғаның 
эсері.

Дэйектілік -  қызметтер үқыпты жэне түрақты деңгейде 
үсыньшады.



Жайып көрсету -  демек заттарды демонстрациялау, 
экскурсанттар қарсы алдынан көргендей етіп түсіндірш, олардың 
қызметін бағыттау.

Жан-жақтылық -  қызмет сипаты клиент тілінде орьгадалған 
жэне нақты болып табылады.

Жартылай пансион -  орналастыру, таңғы ас, түскі ас жэне 
кешкі ас қүны қосылатын қонақ үйдегі тамақтану түрі.

Жіберіліп қойған табыс -  бүл алынбаған потенциалды табыс 
Жекеше саяхат -  қымбат бағамен бір немесе бірнеше 

адамдардың саяхаты
Еуропалық жоспар -  тамақтану қүнынсыз орналастыру қүнын 

қосатын қонақ үй тарифі.
Есепті сағат -  тэуліктің басталу/аяқталу уақыты, яғни қонақ үй 

клиенті аяқталғанға дейін нөмірді босату немесе қалған тэулікке 
төлеуғе міндетті.

Инклюзив тур -  туристік фирмалардың қызметінің толық түрі 
ретінде өткізетін саяхаттары

Интенсив тур •— фирма есебінен марапаттау ретінде 
үйымдастырьшған саяхат

Қауіпсіздік -  көрсетілетін қызметтер ешқандай да қауіп-қатер 
немесе белгілер алып жүрмейді жэне күмэндер үшін бермейді.

Қалыпты табыс -  бұл фирманың оның қалап алынған 
аумағындағы қызметінен минималды табыс

Қайта инвестицияланған табыс -  бүл акционерлер 
арасындағы бөлінбеген, активтерге қайта инвестицімланған табыс 

Капиталдандырылған табыс -  бүл акіщонерлік қоғамның 
өзіндік капитал мен қорларын үлғайтуға бағыгталған табыс

Қүрылтайшылық табыс — бүл акцияға ашық түрде жазылу 
кезінде акционерлік қоғамның қүрылтайшыларының алған табысы 

Қызмет корсету бюросы -  ақпараттық қызмет көрсететін, 
қаржы-валюталық операцияларды жүзеге асыратын,қонақтарды 
колік билеттерімен жэне мәдениет,ойын-сауық шараларыныц 
билеттерімен қамтамасыз ететін,медициналық комекті үйым- 
дастыратын қонақ үйдегі бюро.

Қоиақжайлылық -  келушілерді қабылдау жэне сыйлаудағы 
жайдарлықтар, кезбелерді тегін қабылдау жэне сыйлау, немесе 
оғаштық. Қонақжайлы болу-келушілерге жылы қабылдау үсынуды 
жэне оларға байсалды, қолайлы жэне жылы шырайлы атмосфераны 
құруды білу.
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Қонақ үй -  келушілерге қызмет көрсету жәяе қабылдауды 
жүзеге асыратын қонақжайльшық индустриясының кәсіпорьшы.

Қонақжайлылық индустрнясы -  бұл нарықтық қызмет 
кәрсетудегі қонақтарды қабылдау жэне қызмет көрсетумен 
байланысты кәсіпкерлік қызмет

Қонақ үй -  бұл уақытша туріын-жайды қамтамасыз ету 
гимарат

Келуші туризім -  Қазақстанға келетін шетелдіктерге қызмет 
корсету

Көлденең табыс -  бүл фирманың кездейсоқ операциялар 
иэтижесінде өзіндік каниталын үлғайтуы

Қол жетімділік -  қызмет көрсетуді ыңғайлы уақытта жэне 
ыңғайлы жерде алудағы оңайлылық.

Көреету -  көрнекілік принңипін іске аеырудың проңессі, 
жскурсиялық объектімен немесе бірнеше объекттермен көрнекілік 
эдіс арқьшы бір уақытта танысу.

Композиңия -  болшектердің бүтінге күрастырылуы немесе 
бірігуі. Бүл термин «құрылым» жэне «конструкңия» создерімен 
байланысты.

Кемпипг -  жазғы үлгідегі шагырмен немесе жеңіл 
гнмараттармен, автотүрақтармен,сумен жабдықтау жэне 
канализациямен жэне тағам дайындау үшін құрал-саймандармен 
жабдықталған автотуристтердің демалуы үшін қонақ үйдің бір түрі.

Клиентті біліп -  түсіну -  қызметкерлер клиенттердің 
сүранысын түсінуге тырысады жэне эр клиентке назар аударады.

Кульмшіация -  фабула эсерін дамытудағы ең жоғары кернеуді 
нүкте.

Мамандандырылған туризм -  мамандандырылған арнайы тур
сатып алған туристер

Маршрут- колік құралдары мен саяхатгаушьшардьщ алдын- 
ала белгіленген немесе бекітілген жүру жолы.

Максималды табыс -  бұл кэеіпорынның нарықтағы мақсатты 
ұстанымьш өткеруге байланысты табыс

Минималды табыс -  бұл кэсіпорынға минималды деңгейдегі 
гнімділікті қамтамасыз етуші табыс

Модификациялық американдық жоспар -  орналастыру құны 
мен екіреттік тамақтануды,яғни таңғы ас пен тұстік немесе таңғы ас 
пен кешкі асты қосатын қонақ үй тарифі.
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Мотель -  (ағыл. моіог -  көлік,һоІе1 -  қонақ үй) -  
автотуристтерге арналған қонақ үй, яғни онда техникалық қызмет 
көрсету стандиясы,көліктерді жанармаймен жабдықтайтын 
орыны,автотұрақ,гаражы бар.

Объектіні көрсету -  экскурсоводтың жэне э кскурсантгардың 
мақсатгы іс - эрекеттерінің жүйесі,яғни білікті маманның 
басқаруымен объекттілерді бақылау.

Отбасылық жоспар -  кейбір елдердегі қонақ үйлердің бір 
отбасы мүшелеріне немесе бірге саяхаттаушыларға үсынылатын 
орналастыру қүнынан жеңілдік жүйесі.

Өз бетінше туризм -  туристер оз бетімен үйымдастыратын, 
жүрііьтүрудың белсенді тәсілдері пайдаланылатын саяхат;

Паисион -  клиенттерге қызмет көрсетуді үй иесі немесе 
отбасы(осы ғимаратта түратын) қамтамасыз ететін кішіғірім 5-10 
нөмірден түратын жеке меншік қонақ үй.

Пансионат -  толық мазмүнмен демалушы үшін демалыс 
үйлері немесе қонақ үйлер.

Рецепция -  қонақтарды қабылдау,әрлеу жэне тіркеу,сонымен 
қатар нөмірлердің кілтін беру,қонақ үйдің клиенттерінің түрлі 
тапсырыстарын орындау,қабьшдау үшін кезекші-портьелерді тауып 
берумен айналысатын қонақ үйлердегі бөлме немесе ортақ зал.

Ротель -  түнгі демалуға арналған 1-2 орынды нөмірлері бар 
жылжымалы вагон-қонақ үй. Күндізгі уақытта туристтер түрлі 
қалалармен танысады.

Саяхат маршруты барлық географиялық орындары 
белгіленген туристін жүру жолы

Сапа -  қызмет көрсетуғе клиентгің қанағаттануы,сапалы 
қызмет-қонақтың сұранысына жауап беретін қызмет.

Сапаиы түрақты жоғарылату — бүл шығын емес,ол клиенттің 
қажеттіліктерін қанағаттандыру жолымен құрылған үзақ мерзімді 
қор.

Салық салынуға дейінгі табыс -  бұл кәсіпорынның іс 
жүзіндегі заңнамаға сэйкес салық төлеуге дейінгі табысы

Сенімділік -  үйымға жэне қызметкерлерге сенуге болады,яғни 
олар шынымен де клиенттердің кез-келген сүрауын 
қанағаттандыруға тырысады.

Сезгіпггік -  қызметгің сезгіш компоненттері оның сапасын 
дүрыс бейнелейді.
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Сыртқа шығушы туризм -  ҚР азаматтарына жақьш жэне альіс 
мемлекетгерге саяхат ұйымдастыру

Стандартизация және бейімдеудің көрсеткіштері - өнімнің 
сгандарттал-ан, бейімделген жэне түпнұсқа құрамдас бөліктермен 
қаныққан,сонымен қатар өнімнің басқа өніммен салыстырғанда 
бейімделу дэрежесі. Өнімнің барлық бөліктері стандарттық, 
бейімделгіш жэне тұннұсқа больга бөлінеді. Өнімнің стандарттық 
жэне бейімделу коэффиңиенті жоғарылаған сайын ол тұтьшушыға 
сияқты өндірушіге де тиімді.

Тартымды табыс -  бұл басқа компаниялардың осы аумақтағы 
бизнеске енуге ұмтьшуды тудыратын табыс

Таныстыру сапары -  турагентстволарға жэне эуе 
компаниясының қызметкерлеріне арнайы туристтік маршруттар мен 
орталықтарды таныстыру мақсатында тегін турлар.

Туристік қызмет көрсетуге жасалған шарт -  өтелмелі 
туристік қызмет көрсету бойынша туроператордың немесе 
турагенттің жэне туристің арасындағы келісім;

Туризм нүсқаушысы -  тиісті біліктілігі жэне туристік 
бағыттармен жүріп өту тэжірибесі бар кэсіби даярланған жеке 
тұлға;

Туристерді орналастыру орындары -  мейманханалар, 
мотельдер, кемпингтер, туристік базалар, қонақжайлар, демалыс 
үйлері, пансионаттар жэне пайдаланылатын басқа да үй-жайлар мен 
гимарагтар;

Туристік өнімді үсыну -  туристік қызмет көрсетуге (жарнама, 
арнаулы көрмелер мен жэрмеңкелерге қатысу, туристік өнімді 
өткізу жөніндегі туристік а қ п а р а т  орталықтарын үйымдастыру, 
каталогтар, буклеттер шығару жэне тарату) бағьпталған шаралар 
кешені;

Тур -  белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір бағыт 
бойынша жасалатын саяхатты қамтитын туристік қызмет 
корсетулер кешені;

Туризм -  жеке түлғалардың үзақтығы жиырма торт сағаттан бір 
жылға дейін, не жиырма төрт сағаттан аз, бірақ уақытша болған 
елде (жерде) ақы төлейтін қызметпен байланысты емес мақсатқа 
түнеп егетін саяхаты;
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Турист -  жиырма төрт сағатган бір жылға дейінгі мерзім 
кезеңінде уақытша болатын елді (жерді) аралап көретін және ақылы 
қызметпен айналыспай сол елде сауықтыру, танымдық, кэеіби- 
іскерлік, спорттық, діни жэне өзге де мақсаттарда кемінде бір рет 
түнеп шығатын жеке тұлға;

Туристік агенттік қызмет (турагеиттік қызмет) -  қызметтің 
осы тұрінде лицензиясы бар жеке (немесе) заңды іұлғалардың 
(бұдан эрі турагент) туристік өнімді ұсыну жэне өткізу жөніндегі 
қызметі;

Туристік қызмет -  жеке^ жэне заңды тұлғалардың туристік 
қызмет көрсету жөніндегі қызметі;

Туристік операторлық қызмет (туроператорлық қызмет) -
қызметтің осы түріне лиңензиясы бар заңды түліалардың (бүдан эрі
- туронератор) өздерінің т5фистік өнімдерін қалыптастару, үсыну 
жэне туристік ағенттер мен туристерге откізу жөніндегі қызметі;

Туристік жолдама -  туристік қызмет көрсету кешенін алуға 
қүқықты растайтын құжат;

Туристік ұйымдар -  қызметінің негізгі түрі туристік қызмет 
болып табылатын заңды тұлғалар;

Туристік ресурстар -  туриетік көрсету объектілерін қамтитын 
табиги-климапық, тарихи, элеумеітік-мэдеии, сауықтыру 
объектілері, сондай-ақ турнстердің рухани қажеттерін 
қанағаттандыра алатын, олардың дене күшін қалпына келітірін, 
дамытуға жэрдемдесетін озге де объектілер;

Туристік ваучер -  турдың құрамына кіретін қызметтерге 
туристің құқығын жэне олардың ақысы төленгенінің фактісін 
растайтын құжат.

Туристік онім -  саяхат барысында туристің қажетін 
қаиағаттандыру үшін жеткілікті туристік қызмет көрсетулср 
жиынтығы;

Туристік рынок -  туристік қызмет саласьшда тауарлар 
(жұмыстар, қызмет көрсетулер) жэне ақша айналысы;

Туристік қызмет көрсету -  озінің туристік саяхаты кезеңінде 
жэне осы саяхатқа байланысты туристің қажеттерін қанағаттандыру 
үшін берілетін қажепі қызмет көрсетулер (орналастыру, 
тасымалдау, тамақтандыру, экскурсиялар, туризм
нұсқаушыл арының, гидтердің (гид-аудармашылардың) қызмег 
керсетулері жэне сапар мақсатына байланысты басқа. да қызмет 
көрсетулері);
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Туристік индустрия -  туристерді орналастыру құралдарының, 
көліктің, қоғамдық тамақтандыру объектілерінің, ойын-сауық 
объектілері мен (сұралдарының, танымдық, сауықтыру, іскерлік, 
спорттық жэне өзге де мақсаттағы объектілердің, туристік қызметті 
жүзеге асыратын ұйымдардың, сондай-ақ экскурсиялық қызмет 
жэне гидтер (гид-аудармашылар) қызметін көрсететін ұйымдардыц 
жиынтығы;

Туристік агенттер -  бұл туристік өнімдерді дайындаумен, 
ұсынумен жэне өткізу мен айналушы заңды жэне жеке тұпғалар

Туристік қызметті (контрагенттер) орындаушылар -  бұп 
орналастыру, тамақтандыру жэне басқа қызметтерді тікелей 
көрсетуші заңды жэне жеке тұлғалар

Туристік өнімді тұтынушылар -  туристік қызметті жэне 
қажеп:ілігі ұшін алушы жеке тұлғалар

Тонтық саяхат -  бір маршрутпен бірнеше адамның саяхат 
Туризм географиясы -  туризмді территориялық

ұйымдастыруды, туристтік рссурстарды, туризмнің материалдық 
базасын жэне туристтік инфрақұрылымды орналастыруды 
үйрететін географиялық тэртіп.

Толық пансион -  орналастыру жіне 3-4 реттік тамақтандыру 
құны қосылатын қонақ үйдегі тамақгану түрі.

Туристік саяхаттың бағдарламасы -  тоқтау орны мен өту 
уақыты, күяі белгіленген іс-шаралар жоспары

Уәкілетті орган -  туристік қызмет саласында мемлекетгік 
басқару функңияларын жүзеге асыру үшін Қазақстан
Республикасының Үкіметі белгілейтін орталық атқарушы орган;

ЬІқыластық -  қызметшілер қайырымды жэне клиенттердің 
сүранысын қанағаттандыру мэселелеріне шығармашылық 
жақындайды.

Шоп туризім -  кәсіпкерлерге қызмет көрсету 
Ішкі туризім -  отандық туристтермен мемлекет ішіндегі 

жұмыс.
Экономикалық классты қонақ үйі — қызмет түрі шектелген 

жэне қаланың шетінде орналасқан қонақ үй
Экскурсант -  бір жерге, елді мекенге, аумаққа немесе сол 

жердегі басқа елғе туризм мақсатында жиырма төрг сағаттан 
аспайтын уақытқа уақытша келғен жеке түпға;
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Экскурсиялық қызмет -  азаматтардың уақытша болатын 
елдегі (жердегі) туристік ресурстарды танымдық мақсатқа аралап 
көруін ұйымдастыру жөніндегі кәспкерлік қызмет, ол туристерді 
ориаластыру (түнету) жөніндегі қызмехті көздемейді жэне жиырма 
төрт сағаттан аспайтын мерзімді қамтиды;

Экскурсовод -  уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік 
ресурстармен таныстыру жөнінде туристерге экскурсиялық- 
ақпараттық, ұйымдық қызмет көрсетуге лайықты біліктілігі бар 
кэсіби даярланған жеке тұлға;

Экскурсияны бағалау -  экскурсоводтың көмегімен 
экскурсантгың берген бағасы.

Үстемді табыс -  бұл нарықта үстемді бақылау алуға мүмкіндік 
беретін жоғарылагылған табыс

Халықаралық туризм -  басқа елге туризм. Халықаралық 
туризмнің негізгі түрлері: ғылыми, конгресстік, злеуметтік, арнайы, 
реакңиялық, жасгарға арналган, сонымен қатар «үінінші» жақтағы 
туризм.
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ТУРИСТТІК ЖӘНЕ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІҢЦЕГІ 
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТЕН ТЕСТТЕР

1. ҚР кэзіргі кездегі туристтік нарығында келесі бағыггар бар:
A) шоп туризм, ішкі, әлеуметтік, өзбетінше, келуші, сыртқы
B) келуші, сыртқы, шоп туризм, әлеуметтік туризм
C) шоп туризм, ішкі, әлеуметтік жэне өзбетінше туризм
В) ішкі жэне сыртқьі туризм, келуші жэне шығушы
Е) әлеуметгік жэне өзбетінше туризм, шоп туризм

2. Келуші туризімге анықгама беріңіз
A) қазақстанға келетін шетелдіктерге қызмет көрсету
B) ҚР азаматтарына жақын жэне алыс мемлекеттерге саяхат 

уйымдастыру
C) кэсіпкерлерге қызмет көрсету
I)) отандық туристтермен мемлекет ішіндегі жүмыс 
Е) әлеуметтік мүқтажға бөлінген мемлекет қаражаты есебінен 

саяхатқа бару

3. Сыртқа шығушы туризімге анықгама беріңіз
A) ҚР азаматтарына жақын жэне алыс мемлекеттерге саяхат 

үйымдастыру
B) әлеуметтік муқтажға бөлінген мемлекет қаражаты есебінен 

саяхатқа бару
C) отандық туристтермен мемлекет ішіндегі жұмыс 
I)) қазақстанға келетін шетелдіктерге қызмет көрсету 
Е) кэсіпкерлерге қызмет көрсету

4. Шоп туризімге анықтама беріңіз
A) кэсіпкерлерге қызмет көрсету
B) қазақстанға келетін шетелдіктерге қызмет көрсету
C) ҚР азаматтарына жақын жэне алыс мемлекеттерге саяхат

ұйымдастыру
Б) элеуметтік мұқтажға бөлінген мемлеісст қаражаты есебінен 

саяхатқа бару
Е) отандық туристтермен мемлекет ішіндегі жұмыс
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5. Ішкі туризімге анықтама беріңіз
A) отандық туристтермен мемлекет ішіндегі жумыс
B) әлеуметтік мұқтажға бөлінген мемлекет қаражаты есебінен 

саяхатқа бару
C) қазақстанға келетін шетелдіктерге қызмет көрсету
Б) ҚР азаматтарына жақын және алыс мемлекеттерге саяхат 

ұйымдастыру
Е) кэсіпкерлерге қызмет көрсету

6. Әлеуметтік турнзімге анықтама беріңіз
A) элеумеггік мұқтажға бөлінген мемлекет қаражаты есебінен 

саяхатқа бару
B) ҚР азаматтарына жақын жэне алыс мемлекеттерге саяхат 

ұйымдастыру
C) отандық туристтермен мемлекет ішіндегі жумыс
О) қазақстанға келетін шетелдіктерге қызмет- көрсету
Е) кэсінкерлерге қызмет көрсету

7. Өзбетінше туризімге анықтама беріңіз
A) туристтердің өзбетінше ұйымдастыратьш саяхат
B) элеуметтік муқтажға бөлінген мемлекет қаражаты есебінен 

саяхатқа бару
C) отандық туристгермен мемлекет ішіндегі жумыс
О) ҚР азаматтарына жақын жэне алыс мемлекеттерге саяхат 

ұйымдастыру
Е) қазақстаиға келетін шетелдіктерге қызмет керсету

8. Лицензия алу үшін туроператорлар мен турагенттер қандай 
іс- әрекет орындайды

A) сақтандыру шартын жасау және сақгаңдыру сомасын төлеу
B) сақтандыру шартын жасау жэне қажетті құжат жинау
C) сақтандыру сомасын төлеу жэне тіркеуден өту
Ә) қажетті құжаттар жинау
Е) аталған шарттардын барлығы



9. Төленген сақгандыру сомасы келесіден төмен болмайды:
A) он мын айлық есептік көрсеткіштен
B) жиырма мың айлық есептік көрсеткіштен
C) он бес мың айлық есептік көрсеткіштен 
О) бес мың айлық есептік корсеткіштен
Е) жиырма бес мың айлық есептік көрсеткіштен

10. ҚР Туристік қызмет көрсету туралы Заны бойынша қандай 
қызметтер лиңензияланады?

A) туроператорлық, турагенттік, туризм жетекшісінің қызметі
B) брокерлік, дилерлік, маклерлік
C) қаржылық, турагенттік қызмет
В) туризм жетекшісінің қызметі, туроператорлық 
Е) аталған қызметтердің барльнъі

11. Туристтік қызметті лицензиялау келесілерге сәйкес іске 
асырылады...

A) ҚР Үкіметі бекіткен қаулыға
B) ҚР Туристік қызметі туралы Заңына
C) ҚР Туризм жэне спорг агенттігі төрағасының бүйрыгьша
В) ҚР Конституңиясына
Е) ҚР Азаматгық кодексіне

12. ҚР Туристік қызмет туралы зандылық неге негізделген?
A) ҚР Конституңиясына, ҚР Азаматтық кодексіне, ҚР туристік 

қызметі туралы Заңына
B) ҚР Үкіметі бекіткен қаулыға
C) ҚР Туризм жэне спорт агенттігі төрағасының буйрығьша
В) аталған қызметтердің барлығы
Е) дурыс жауап жоқ

13. Есепеттік саясатга не қарапады?
A) туристік бизнестін ерекшеліктері жэне олардың есебі
B) тауарлы -  материалдық босалқьшардың түсуі, ақша 

қаражатгың кірісі мен шығысы
C) негізгі қүралдардын қозғалысы, тауарлы -  материалдық 

босалқыларды бағалау эдістері
О) еңбек ақыны есептеу эдістері 
Е) шығындардың есебін уііымдастыру
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14. Есептік саясатты кім бекітеді?
A) субъект жетекшісі
B) бас есепші
C) материал бухгалтері
Б ) жетекшінің орынбасары 
Е) есептік бухгалтер

15. ҚР бухгалтерлік есептін жалпы әдістемелік басшылығын 
қандай орган жүргізқці?

A) Қаржы министрлігі бух. есеп әдістемелік департаменті
B) ҚР Үкіметі
C) ҚР Қаржы министрлігі
О) экономика және бгоджеттік жоспарлау министрлігі 
Е) Үлттық банк

16. Туристік кэсіпорын алған лицензиялар қандай активтер 
қүрамында есептеледі?

A)материалдық емес активтер
B) негізгі құралдар
C) ақшалай қаражатгар 
О) дебиторлық қарыздар 
Е) кредиторлық қарыздар

17. Лицензиялардың пайдалану мерзімі шектелген кезде 
аморгазация сомасы қайда жатқызьшады?

A) лицензмяның пайдалану мерзімі ішінде шығындарға
B) экономикалық пайдалау мерзімі ішінде
C) амортизация сомасы жалпы табысқа қосьшады
О) амортизация сомасы жалпы шығысқа қосылады 
Е ) ағымдағы жылдың шығындарында

18. Лицензиялардың пайдалану мерзімі шектелмеген болса 
аморпгизация сомасы қайда жатқызылады?

A) экономикалық пайда көретін мерзімдегі шығындарға
B) лицензияның пайдалану мерзімі бойы
C) амортизация сомасы жалпы табысқа қосылады 
Ц) амортизация сомасы жалны шығысқа қосылады 
Е) ағымдағы жылдың шығындарында
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19. Туристік өнімін өзіндік қүнына қосуға байлашысты 
іпыі ытдер келесідей жіктеледі?

A) тікелей жэне жанама
B) негізгі жэне үстеме
C) өзгермелі жэне түрақты
Г>) бірэлементтік жэне кешенді 
Е) өндірістік, экімшілік

20. Тікелей шығындар -  туристік өнімнін өзіндік кұнына 
қосылады...

A) міндетті жэне төте тұрде
B) болу арқылы
C) өндіріс көлемі өзгеруіне тііселей қатьшасты 
Г))өнім,өндіру көлемі өзгеруіне байланысты емес

Е) ұйымдастыру, басқарумен байланысты

21. Жанама шығьшдар дегеніміз -  шығындер...
A) туристік өнімін өзіндік қүнына бөлу арқылы қосылады:
B) өндірісті ұйымдастырумен байланысы
C) олардың көлемі өндіріс көлеміне қатынасты өзгереді 
Г>) турнстік өнімін озіндік құнына тікелей қосылады
Е) өнім көлемінің өзгеріне байланысы шамалы

22. Туристік онім өндіруге жүмсалған шығындер қандай 
шоттарда есепке алынады?

A )8110,8310, 8410, 1620
B )1010, 1020, 1030,1040
C) 1310-1317, 1330, 1340 
Б) 2411-2417, 2730
Е) 8011,8012, 8013, 8014

23. Өндірістік шоттардың қалдығы болама және айдың 
соңында қандай шоттын дебетіне апарылады?

A) қалдығы болмайды, 7010 дебетіне апарылады
B) қалдығы болады, 7110 дебетіне апарылады
C) қалдығы болмайды, 7210 дебетіне апарылады 
Г)) қалдығы болады, 7310 дебетіне апарылады 
Е) қалдығы болмайды, 7410 дебетіне апарылады
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24. Туристік субьектілер еңбекақынын қандай формаларын 
қолданады?

A) мерзімді және кесімді
B) мерзімді жэне жэй мерзімді
C) кесімді жэне кесімді үстеме
В) аккордтық және тікелей кесімді
Е) кесімді- прогресснвтік, кесімді

25. Туристік субъектілердің еңбек ақы мөлшері, формалары 
қандай қандай заң актілерімен реи еледі

A) «ҚР еңбек туралы» занымен, жүмыкерлердік орташа еңбек 
ақысын есептеу тэртібі 'гуралы нүсқаумен

B) ҚР конституңиясымен, ҚР азаматгық кодіксімен
C) ҚР консгитуңиясымен, «ҚР еҢбек туралы» Занымен
13) ҚР туристік қызметі туралы занымен, ҚР азаматтық 

кодексімен
Е) ҚР туризм жэне спорт жэне спорт агенттігі төрағасының 

бұйрығымен

26. Туристік субъектікі жұмыс күшімен қамтамасыз ету 
шығындеры бухгалтерлік есепте қалай көрсетіледі?

A) Дт 8112 Кт 3350
B) Дт 8111 Кт 1310
C) Дт 8113 Кт 3150
Б)Д т8415 Кг 2421
Е) Дт 3350 Кт 3220

27. Әлеуметтік аударымды анықтау неге сэйкес жүргізіледі?
A) ҚР « Бюджетке төленетін салықгар жэне басқада міндетті 

төлемдер туралы» кодекске
B) ҚР конституциясы жэне басқада нормативтік актілер

С) ҚР азаматтық кодексі жэне басқада нормативтік актілер
I)) «ҚР туристік қызметі турады» заңына
Е) ҚР туризм жэне спорт агеннтігі төрағасының бұйрығына



28. Еңбек ақы қорынан әлеуметтік аударымдар анықтағанда 
берілетін бухгалтерлік жазу...

A) Дт 8113 Кт 3150
B) Дг 8112 Кт 3350
C) Дт 8111 КтІЗІО 
Б)Дт8415 Кт 2421 
Е) Дт 3350 Кт 3220

29. ҚР ЖЗҚ зейнетақы сапымдарын аудару қандай заңдылық 
актісімен реттеледі ?

A) ҚР зейнетақымен қамгамасыз ету туралы
B) ҚР азаматтық кодексімен
C) ҚР конституциясымен
Г)) ҚР бюджетке төленетін салықтар жэне басқада
Е) ҚР туризм жэне спорт агенттігі төрагасының бүйрыгымен

30. ЖЗҚ зейнетақы салымдарын есептегенде қандай бухгалтер
жазу беріпеді?

А) Дт 3350 К т 3220
В) Дт 8111 КтІЗІО
С) Дт 8112 Кт 3350
В) Дт8113 Кт 3150
Е) Дт 8415 Кт 2421

31. Туристерді орналастыру бойынпіа қонақ үйдің, 
санаторилердің көрсеткен қызмегін кім қайтарады?

A) туристік фирмалар
B) турагенттер
C) туроператорлар
В) туристердің өзі
Е) қонақ уйлер

32. Жаңа турисгік қызметті игеруге жумсалған шығындарға не 
кіреді?

A) менеджерлер үшін танысу турлар, қызметкерлердің тіл 
үйрену курстары

B) туристік фирманы үстау, басқару шығындары
C) көлік шығындары
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Б) келісім-шартқа қол қою үшін басшылардың қызметтік іс 
сапарлары

Е) қызметкерлердің тіл үйрену курстарынан шығындары, 
көлік шығындары

33. Туристік өнімдерді қалыптастыру жэне сатуда кімдер қатжа 
алады?

A) туристік операторлар, туристік агенттер, контр агенттер, 
туристік өнімді тұгынушылар

B) брокерлер, дилерлер, маклерлер, туристік өнімді 
түгынушылар

C) сыртқы жэне ішкі пайдаланушылар, туристік операторлар, 
туристік агенттер

В) сальш, органдары, қаржы полициялары, мемлекеттік 
органдар

Е) менеджерлер, бөлім басшылары, турисгік операторлар, 
туристік агенттер

34. Туристік агенттер- бүлар заңды жэне жеке түлғалар....
A) туристік өнімдерді дайындаумен, ұсынумен жэне өткеру 

мен айналушылар
B) орналастырумен, тамақтандырумен жэне басқа қызметтерді 

тікелей көрсетушілер
C) туристік өнімдерді ұсыну жэне өткерумен айналасушылар
О) туристік қызметтерді жеке қажегтілігі үшін алып

пайдаланушылар
Е) туристік өнімдерді өндіру жэне өткеру бойынша бір немесе 

бірнеше функцияларды орындаушылар

35. Туристік қызметті (контрагенттер) орьшдаушылар- бұлар 
заңды жэне жеке тұлғалар

A) орналастыру, тамақгандыру жэне басқа қызметтерді тікелей 
көрсетушілер

B) туристік өнімдерді дайындаумен, үсынумен жэне 
откерумен айналасушылар

C) туристік онімдерді өндіру жэне өткеру бойьшша бір немесе 
бірнеше функцияларды орындаушылар

О) туристік қызметтерді жеке қажеттілігі үшін алып 
пайдаланушылар

Е) туристік өнімді ұсыну жэне өткерумен айналасуніылар
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36. Туристік агенттер- бүлар заңды жэне жеке түлталар....
A) туристік өнімді ұсыну жэне өткерумен айналасушылар
B) туристік қызметтерді жеке қажетгілігіне алып 

і іа й даланушылар
C) туристік өнімдерді өндіру жэне өткеру бойынша бір немесе 

Оірпсіпе функцияларды орындаушылар
О) туристік өнімдерді дайындаумен, үсынумен жэне

о гкерумен айналасушьшар
Е) орналастыру, тамақтандыру жэне басқа қызметтерді тікелей 

көрсетушілер

37. Турисгік өнімді түтынушылар-жеке түлғалар....
A) туристік қызметті жэне қажеттілігі үшін алушылар
B) туристік өнімді үсынумен жэне өткерумен айналасушылар
C) туристік өнімдерді өндіру жэне өткеру бойынша бір немесе 

бірнеше функцияларды орындаушьшар
О) орналастыру, тамақтаңдыру жэне басқа қызметтерді тікелей 

көрсетушілер
Е) туристік өнімдерді дайындаумен, үсынумен жэне 

откерумен айналасушылар

38. Туристік өнімді өткізу түрлері:
A) көгерме жэне бөлшекті
B) көтерме
C) бөлшекті
(3) шағын көтерме
Е) шағын бөлшекті

39. Көтерме өткізу қалай жүзеге асады?
A) делдалдық шартымен
B) сатын алу-сату шартымен
C) тапсырыс шартымен
Г)) сумен тасымалдау шартымен
Е) келісім бойынша
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40. Бөлшек сауда қалай жүргізіледі?
A) сатып алу-сату шарты бойынша
B) делдалдық шарт бойынша
C) келісім бойынша
Б ) сумен тасымалдау шарты бойынша
Б) тапсырыс шарты бойынша

41. тапсырыс шарты-бұл азаматгық-қүқықтық құжат бойынша
A) бір тарап өз атынан жэне басқаньщ жақгың есебінен белгілі 

бір заңды іс -әрекеттер жасауға- міндетгеме қабьшдайды
B) бір тарап екінші жақтың тапсырысы бойынша өз атынан

сыйақыға бір немесе бірнеше келісім жасауға міндеттеме
қабылдайды

C) бір тарап сыйақыға іс-әрекет жасауға міндеттеме
қабылдайды

Ә) шаруашылық операңиялар жүргізеді
Е) жабдықгаушылардың шотын гөлейді

42. Комиссия шарты -азаматтық-қүқықтық қүжат бойынша
A) бір тарап екінші жақгың тапсырысы бойынша өз атынан 

сыйақыға келісім жасауға міндеттеме қабьшдайды
B) бір тарап өз атынан жэне басқа жақгың есебінен белгілі бір 

заңды іс-әрекеттер жасауға міндеттеме қабылдайды
C) бір тарап сыйақыға іс-эрекет жасауға міндеттеме

қабылдайды
В) шаруашылық операңиялар жжасайды
Е) жабдықгаушылардың шотын толейді

43. Агенттік шарт-азаматтьщ-қүқықтық қүжат бойынша
A) бір тарап ші жақтың тансырекінысы бойынша өз атынан 

сыйақыға заңды және басқалай іс -әрекеттер жасауға міндеттеме 
қабылдайды

B) бір тарап өз атынан сыйақыға заңды жэне басқалай іс- 
әрекет жасауға міндеттеме қабылдайды

C) бір тарап екінші жақтың тапсырысы бойынша сыйақыға 
келісім жасауға міндетгеме қабылдайды

Б) шаруашылық операңиялар жүргізеді
Е) жабдықгаушьшардың шотын төлейді
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44. Курстық айырмамен пайда болуымен есептеу тәртібі 
қандай стандартнен ретгеледі

A) БЕХС 21
B) БЕХС 16
C) БЕХС 18 
Ә) БЕХС 2 
Е) БЕХС 25

45. Туристік ұйымдар жэне қонақ үй кәсіпорындарының негізгі 
қызметінен табыс есебі қандай шоттарда жүргізіледі?

A) 6010
B) 6110
C) 6210 
Э )6250 
Е )6280

46. Туристік ұйымдар мен қонақ үй кәсіпорындарының негізгі 
смес қызметтерінен табыс есебі қандай шотгарда жүргізіледі?

A )6210
B)6110
C )6010 
О) 6280 
Е) 6250
47. Құнды қагаздарды сатудан түскен табыс есебі қандай 

шоттарда жұргізіледі?
A )6210
B) 6010
C)6110 
Б ) 6280 
Е )6250

48. Акция бойынша дивидендтер есебі қандай шоттарда 
жүргізіледі?

A )6110
B )6250
C )6210 
Ә )6280 
Е )6010
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49. Курстық айырмадан табыс ёсебі қандай шоттарда 
жүргізіледі?

А) 6250;
ВГ) 6110;
С) 6010;
Э) 6280;
Е) 6210.

50. Негізгі емес қызметтен басқалай табыс есебі қандай 
шоттарда жүргізіледі?

A) 6280;
B )6110;
C) 6010;
Б ) 6250;
Е) 6210.

51. Қызмет көрсету -  бүл қнмыл-эрекет немесе қызмет түрі 
нәтижесінде

A) түтынушыиың талабын қанағаттандыру түріндегі пайд;шы 
эсер болып табьшады

B) өнім өндіріледі;
C) бірнеше өнім түрлері өндіріледі;
В) түтынушының өміршеңдік қызметі үсталынады;
Е) эртүрлі өнімдерді өндіру үшін қүрылғылар жасалынады.

52. Функңионалдық белгілеріне қарай қызметтер бөлінеді
A) материалды жэне элеуметтік-мэдениетті;
B) материалды емес жэне элеуметтік-мэдениетті;
C) материалды қызметгер;
Ә) әлеуметті-мәдениетті қызметтер;
Е) материалды жэне ақшалай қызметтер.

53. Материалды қызмет -  бүл қызмет
A) түгынушының материалды-тұрмыстық қажеттілігін 

қанағаттандыру;
B) материалды құпдылықтар өндіру;
C) жаңа күралдар дайындау;
О) интелектуальды қызметті қанағатгандьфу;
Е) түгынушының еміршеңдік қызметін қалнына келтіру.
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54. Әлеуметтік -  мәдени қызмет — бүл қызмет
A) түтынушының рухани, интеллектуагтьды қажеттілігін 

қанағаттандыру;
B) материалды-тұрмыстық қажеттілігін қанагаггандыру;
C) жаңа тапсырыстар дайындау;
0) тұтынушылық қасиетгерді қалыптастыру;
Е) гұтьшушы үшін жағдай қалыптастыру.

55. Қонақжайлылық индустриясы -  бұл нарықтық қызмет 
көрсетудегі кэсіпкерлік қызмет

A) қонақтарды қабылдау және қызмет көрсетумен
байланысты;

B) іскерлік кездесулер көрсетумен байланысты;
C) тұрақты мекен-жайды қамтамасыз етумен байланысты;
1)) магериалды жағдайлар жасаумен байланысты;
Е) саяхатты ұйымдастыру бойынша.

56. Қонақ үй -  бұл ғимарат
A) уақытша тұрғын-жайды қамтамасыз ету;
B) басқадан бұрын кәсіпкерлік қызметке пайдалану үшін;
C) тұрғындарды орналастыру үшін;
О) туристтер үшін жиһазбен жабдықталған жай;
Е) эртұрлі ойын-сауыққа арналған.

57. Қонақ жай инсдустриясы қай ғаеырда қалыптасты?
A) 20 ғасырда;
B) 19 ғасырда;
C) 15 ғасырда;
Ә) 10 ғасырда;
Е) 21 ғасырда.

58. Қонақ үйдің негізгі қызметтері:
A) уақьпша түру үшін тұрғын жай беру;
B) туристтерді тамақпен қамтамасыз ету;
C) ойын-сауық үшін іс-шаралар жүргізу;
О) шетелдіктерге туристтік қызмет кәрсету;
Е) саяхат уақытында туристтерге қызмет көрсету;
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59. Қонақ үйдің қосымша қызметтері:
A) тамақпен, байлаиышеидұрмыстық, мэдени қызметиен 

қамтамасыз ету;
B) ойьш-сауьщ, снорттьщ, медициналық қызметтер;
C) түрмыстық қызмет жэне сервис;
Б) орналастыру, тамақтандыр;
Е) медициналық қызметтер жэне түрмыстық.

59. Қызмет корсетудің ерекше қасиетгері:
A) қорланудың, жинақгалынудың, сақталудың мүмкін еместігі;
B) территориялық шектелінуі;
C) сұранысқа тэуелділігі;
О) ариайы иерсоналдың қажеттілігі;
Е) ойын-сауыкдіен қамтамасыз ету;

60. Туристгік фирманың менеджерлерінің еңбек ақысын 
есентеу

A) баланс валютасыи үлғайтады;
B) баланс валютасын азайтады;
C) баланс валютасын өзгертпейді;
В) актив жэне пассив статьяларын азайтады;
Е) баланс валютасын өзгертеді

61. Қандай жағдайларда Ск=Сн+0-0к формуласы дүрыс
A) активті шоттар үшін;
B) пассивті шоттар үшін;
C) мүндай формула есепте жоқ;
Ц) қаржылық жағдайдың сипаты;
Е) қаржылық нэтиженің анықталуы;

62. «Негізгі өндіріс» шоты қай щоггарға жатады?
A) активті;
B) пассивті;
C) активті-пассивті;
В) нәтижелік;
Е) калькуляцияльщ;
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63. «Өнім өткеру, көрсетілген қызмепен табыс» шоты қонақ 
үйдің бухгалтерлік балансының қай бөлімінде көрсетіледі?;

A) бухгалтерлік баланста көрсетілмейді;
B) баланс активінде;
C) өзіндік капиталдың күрамында;
В) үзақ мерзімді міндеттемелер;
Е) ағымды міндеттемелер;

64. Гудвилл, патенттер, тауарлық белгілер, құқықтар атаулы 
осындай активтерге жалпы атау беріңіздер?

A) материалды емес аістивтер;
B) үзақ мерзімді активтер;
C) ағымдағы активтер;
Е>) баланс активі;
Е) үзақ мерзімді инвестициялар;

65. Негізгі күралдардың сатылып алынуы белгілі бір жылда 
болады, бірақ оның қүны есептен шығарылады.

А) бірнеше жьш бойы;
Е!) тепе-тең қалыпта;
С) он жыл бойы;
Г>) бір жьш бойы;
Е) жиырма жыл бойы;

66. Кепілді міндеттемелер, еңбек ақы бойынша қарыз, 
жаліерлік қарыз -  бүп...

A) баланс пассиві;
B) баланс активі;
C) үзақ мерзімді міндеттемелер;
0) қысқа мерзімді міндеттемелер;
Е) есеп айырысу жэне міндеттемелер;

67. Туристтік кәсіпорынның кассасындағы нақгы ақшаны банк 
несиесін өтеуге пайдаланғанда, оньщ пассивтерінде не өзгереді?

A) баланс нассиві кемиді;
B) баланс активі кемиді;
C) найдалануға болмайды;
1)) міндеттемелер өседі;
Е) кредигорлық қарыз өседі;



68. Баланстан тыс шоттарда жүргізіледі
A) қарапайым жазу;
B) екі жақты жазу;
C) қарапайым жэне екі жақты жазу;
Е)) күрделі жазу;
Е) бухгалтерлік жазу;

69. Қонақ жай кәсіпорнындағы нақты тауарлы-материалды 
және еңбек ресурстары.

A) шыгынға бірден айналмайды;
B) шыгынга бірден айналады;
C) кезеңді шыгындар болып табылады;
О) өндіріс шыгындары болып табылады;
Е) қызмет көрсетудің өзіндік қүнын қүрайды;

70. Негізгі қүралдар бухгалтерлік баланста қандай багада 
көрсетіледі

A) баланстық;
B) қалдық;
C) бастапқы;
Ц) қалпына келтіру;
Е) жайылу;

71. Резервтік -  капиталга жасалған аударым салық салынатын 
табысты өзгерте ме?

A) өзгертпейді;
B) өзгертеді;
C) көбейтеді;
О) азайтады;
Е) мөлшерге сэйкес;

72. Қонақ үйдегі есеппен кім айналысады?
A) бухгалтерия;
B) кеңсе бөлімі;
C) экімшілік;
Б) маркетинг бөлімі;
Е) бас директор;
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73. Есептің қандай түрлерін қонақ үйде жүргізуге болады?
A) қаржы жэне басқару;
B) тек қаржы есебін;
C) тек басқару есебін;
□) шапшаң оперативті;
Е) статистикалық есепті;

74. Қонақ үйдің қаржылық есебінде қандай ақпарат бар
A) қонақ үй қызметінің нэтижелері туралы ақпарат;
B) қаржылық нэтижелерді қалыптастыру проңесі іуралы

ақпарат;
C) экімшілік -  басқару персоналының қүрамы туралы;
О) жұмыс персональшың қүрамы туралы ақпарат;
Е) қонақ үйдің кірістері мен шығыстары туралы ақпарат;

75. Қонақ үйдің қаржы есебінің ақнараты кімге арналған
A) сыргқы ақпарат пайдаланушьшарына;
B) іттткі ақпарат пайдаланушьшарына;
C) жетекшілерге;
О) менеджерлерге;
Е) салық комитетіне;

76. Қонақ үйдің басқару есебі қандай ақпараттан түрады?
A) қаржылық нәтижелердің қалыптасуы туралы ақпараттз.н;
B) қонақ үйдің қызметінің нэтижелері туралы ақпараттан;
C) жүмысшы персонал күрамы туралы ақпараттан;
Е») экімшілік-басқару персоналының қүрамы чіуралы 

ақпараттан
Е) қонақ үйдің табыстары жэне шығыстары туралы

77. қонақ үйдің басқару есебі қандай ақпарат пайдалану- 
шыларына арналған

A) ішкі ақпарат пайдаланушыларына
B) сыртқы ақпарат пайдаланушыларыиа
C) салық комитеті үшін 
Е>) жабдықтаушылар үшін
Е) бизнестегі серіктестер үшін
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78. Қонақ үйдің шарттасқан қаржы келісімдері қандай қркатта 
жазылады?

A) күнделікті есеп кітабында
B) сату кітабында
C) сатып алу кітабында
Б) ақша түсімін жазатын кітапта 
Е) ақша төлеу кітабында

79. Қонақ үй шаруашылығының негізгі қызмет түрі қандай?
A) уақытша түруға бөлме үсыну
B) туристерді тамақтандыру
C) саяхат қызметтері жэне туристерді тамақтандыру 
Ц) түрмыстық қызмет

* Е) аудармашы-таныстырушы қызметі

80. Қонақ үй шаруашылығы қызметіне төлемді қандай гүрде 
жүргізеді?

A) қолма-қол ақшамен және ақшасыз, кредиттік карта арқылы
B) тек қолма-қол ақшамен есептеу, кредиттік картамен
C) тек ақшасыз, кредитгік картамен
В) тек кредиттік карталармен
Е) тек қолма-қол ақшамен жэне ақшасыз есептесу

81. Қонақ үйінің бухгалтерлік есеп беруді қандай мерзімге 
қарастырылады?

A) есеп беру жылына
B) өткен жылына
C) бір айқға
13) алждыңғы жылға 
Е) бір тоқсанға

82. Қандай мерзім есеп беру жылы болып саналады?
A) 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін
B) 1 қаңтардан 30 желтоқсанға дейін
C) 2 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін 
Б) 3 қаңтардан 30 желтоқсанға дейін 
Е) 1 қаңтардан 1 қаңтарға дейін
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83. Қонақ үйдің бухгалтерлік есеп беру нысандарында не 
болмайды?

А) қатені жөндеу 
]В) жөнделген қателер
С)сандар
О) сөзбен жазған сандар 
Е) үлкен эріптер

84. Қонақ үйдің бухгалтерлік есеп беруіне кім қол қойды?
A) жетекшіә жэне бас есепші
B) жетекші жэне оның орынбасары
C) тек бас есепші
В) жетекшінің орынбасары 
Е) материалдық есепші

85. Қонақ үйдің бір мезгілдегі сиымдыльны қалай табылады?
A) эр дәрежедегі бөлме санын оның ішіндегі орын санына 

көбейту арқылы
B) сиымдьшық көрсеткішін жылдағы календарлы күнге 

көбейту арқылы
C) бөлме санын түрган күн санына көбейту
О) жүмыске саньш бөлме санына көбейту
Е) жалпы күн санымен бөлмеде түрған кұн санының

айырмасы

86. Қонақ үйдегі жалпы орын санын қалай табады?
A) бір мезгілдегі сиымдылықты жылдағы календардың кұн 

санына көбейту
B) эр дәрежедегі бөлме санын оның ішіндегі орын санына

көбейту
C) жалпы күн санымен бөлмеде түрған күн санының

айырмасы
О) жүмысшьшар санын болме санына көбейту 
Е) бөлме санын түрған күн санына көбейту
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87. Күрделі жөндеу өткізуден тұрып қалғая бөлмелерден 
болған жоғалту күндерін қалай анықтайды?

A) бөлме сиымдылығьш жөндеу жүрген күндердің санына 
көбейту арқылы

B) эр дәрежедегі бөлме санын оның ішіндегі орын санына 
көбейту

C) жөндеу саға'гтарын ауысым ұзақгылығына бөлу
Б) жалпы орын-күндер санымен жөндеу орын-күндер санының 

айырмасы
Е) сиымдылық көрсеткішін жьшдағы календарлы күнғе 

көбейту

88. Қонақ үйдің тұрын қалған күндер санын қалай табады?
A) жөндеу жүргізуге қажет уақытты ауысым үзақтығына бөлу
B) бөлме сиымдылығын жөндеу күндеріне кобейту
C) эр дәрежедегі бөлме санын ондағы орын санына көбейту
В) бөлме сиымдылығын бір жылдағы күн санына көбейту
Е) жаліш орын күндер санымен жөндеу күндері арасының 

айырмасы

89. Қонақ үйдің қабьшдау мүмкіншіліғін қалай табылады?
A) жалны күндер санымен жөндеуде түрған күндер санының 

айырмасы
B) жөндеуге қажет уақыгты ауысым үзақтыгына бөлу
C) бір мезгілдегі сиымдьшьщты бір жылдағы календарлы күи 

санына көбейту
О) әр дәрежедегі бөлме санын ондагы орын санына көбейту
Е) бөлме сиымдылығын бір жьщдағы күн санына кебейту

90. Қонақ үйдің сиымдылық коэфиңиенті қалай табылады?
A) қонақ үйдің қабылдау мүмкіншілігін максимапды 

мүмкіншілікке бөлу арқылы
B) қонақ санын орташа түрған мерзімге көбейту
C) төленген күндер санын қонақ санына бөлу
О эр дэрежедегі бөлме санын ондағы орын санына көбейту
Е) бір мезгілдегі сиымдьшықты бір жылдағы календарлы күн 

санына көбейту
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91. Тұрған мерзімнің орта көдемі қалай анықталады?
A) толенген орын күндерінің санын қонақ санына бөлу арқылы
B) эр дәрежедегі бөлме санын ондағы орын санына көбейту
C) бір мезгілдегі сиымдылықгы бір жылдағы календарлы күн 

санына көбейту
I)) қабылдау мүмкіншілігінің максималды мүмкіншілікісе бөлу

арқылы
Е) қонақ санын түрған мерзімге көбейту

92. Қонақ үйдегі орташа орын күнын қалай анықтайды?
A) түсімді бөлеміз қонақ санын орташа түру мерзіміне 

кобейтіндісіне
B) қабылдау мүмкіншілігін максималды мүмкіншілікке бөлу 

арқылы
C) төленген орын-күндерді қонақ санына бөлу
I)) бір маезгілдегі сиымдылықгы күндер санына кебейту 
Е) орын санын бөлме саньша көбейту

93. Қонақ үйді толтыру коэфиңиенті қалай анықталады?
A) орын алынған бөлмелер санын жалпы белме санына бөлу 

арқылы
B) төленген орын-күндерді қонақ санына бөлу
C) қабылдау мүмкіншілігін максималды мүмкіншілікке бөлу
I)) қонақ санын түрған уақытына көбейту
Е) бір мезгілдегі еиымдылықты жылдағы күндер санына

кобейту

94. Қонақ үйдегі көрсетілетін қызмет түрлері қандай?
A) негізгі жэне көмекші
B) тікелей жэне жанама
C) тек негізгі 
13) тек қосымша
Е) негізгі жэне тікелей

95. Қызметтер қандай болады?
A) төленетін жэне тегін қызметртер
B) тек төленетін қызметтер
C) тек тегін қызметгер
13) төленетін креднттік карталармен 
Е) теленетін нақты қолма-қол ақшамен



96. Туристік қызмет дегеніміз не?
A) туронераторлық және турагенттік жэне басқа да қызмет
B) саяхатпіыларды туристік ресурстармен таныстыру
C) мүліктік құкықтары бар заады жэне жеке тұлғалардың 

қызметі
В) туристік өнімдерді жылжыту жэне сату
Е) туристерді орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру 

қызметі

97. Қонақ үй қызметі дегеніміз не?
A) мүліктік қүқықтары бар заңды жэне жеке түлғалардың 

қызметі
B) туристік өнімдерді жылжыту және сату
C) туристерді орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру
О) туроператорлық, турагенттік қызмет
Е) саяхатшыларды туристік ресурстармен таныстыру

98. Саяхатгану қызметі деп нені айтады?
A) саяхатшыларды турйстік ресурстармен таныстыруды 

үйымдастыру
B) туристерді орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру
C) туристік онімдерді жылжыту жэне сату
О) саяхаттарды үйымдасгыру қызметі
Е) мүліктік қүқықтары бар заңды жэне жеке түлғалар қызметі

99. Туристің саяхатшыдан айырмашылығы неде?
A) қонатын келушілер-туристер, біркүндік келупгілер- 

саяхатшылар
B) қонатын келушілер-саяхатшылар, ал біркүндік іселушілер 

туристер
C) қонатын келушілер-қонақтар, ал бір күндік келушілер- 

саяхатшылар
О) қонатын келушілер-туристер, ал бір ісүндік келушілер- 

қонақтар
Е) қонатын келушілер жэне біркүндік келушілер-саяхатшылар
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100. Туризмнің үш түрін атаңыз?
A) ішкі, сыртқы және келуші туризм
B) тон туризм және мемлекет ішіндегі туризм, элеуметгік
C) халықаралық жэне ұлттық, топ туризм
В) элеуметтік жэне өзбетінше, топ туризм 
Е) ішкі, элеуметтік, топ туризм

101. Туризмнің үш категориясын атаңыз?
A) халықаралық жэне үлттық, мемлекет ішіндегі туризм
B) келуші, шығушы, топ, ішкі, элеуметтік жэне өзбетінше
C) топ туризм, ішкі, элеуметтік жэне өзбетінше
Г)) ішкі жэне сыртқы, келуші жэне шығушы туризм 
Е) әлеуметтік жэне өзбетінше, топ туризм

102. Инклюзив-тур деген не?
A) туристік фирмаларды қызметтік толық гүрі ретінде 

откізетін саяхаттары
B) фирма есебін марапаттау ретінде ұсынылатын саяхат
C) бірнеше түлғалардың бір маршрутта ұйымдастырылған 

саяхаты
Г)) өзбетінше бір маршрутпен бірнеше адамның саяхаты 
Е) бір маршрутпен бірнеше адамның саяхаты

195. Интенсив -  тур деген не?
A) фирма есебінен марапатгау ретінде үйымдастырьшған

саяхат;
B) бір немесе бірнеше адамдардың қымбат бағамен саяхат 

үйымдастыру;
C) бір маршрутпен бір немесе бірнеше адамның саяхаты;
В) туристік фирмалардың толық қызмет түріндегі саяхаты;
Е) бір маршрутпен бірнеше адамның саяхаты;

103. Тонтық саяхат деген не?
A) бір маршрутпен бірнеше адамның саяхаты;
B) фирма есебінен марапаттау ретінде ұйымдастырылған 

саяхат;
C) туристік фнрмалардың толық қызмет түріндегі саяхаты;
В) қымбат бағамен бірнеше адамдардың саяхаты;
Е) бір маршрутпен бірнеше адамның тәуелсіз саяхаты;
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104. Жекеше саяхат деген не?
A) қымбат бағамен бір немесе бірнеше адамдардың саяхаты;
B) бір маршрутпен бірнеше адамның саяхаты;
C) туристік фирмалардың толық қызмет түріндегі саяхаты;
Ц) бір маршрутпен бір немесе бірнеше адамдардың тэуелсіз 

саяхаты;
Е) фирма есебінен марапаттау ретінде ұйымдастырылғаи 

саяхаты;

105. Мамандандырьшған туризм
A) мамандандырылған арнайы тур сатып алған туристер;
B) бір маршрутпен бірнеше адамның тәуелсіз саяхаты;
C) ттуристік фирмалардың толық қызметі түріндегі саяхат;
О) бір маршрутпен бірнеше адамньщ бірігіп жүруі;
Е) фирма есебінен марапаттау ретінде үйымдастырылған 

саяхат;

106. Мамандандырылған туризмнің бірнеше түрін атаңыздар
A) экотуризм, спорттық, фермерлік, ауылдық;
B) ішкі, шығушы, кіруші, әлеуметтік, оз бетінше;
C) ішкі және сыртқы, келуші жэне шығушы туризм;
Ц) экотуризм, этникалық, ішкі және сыртқы туризм;
Е) элеуметтік жэне өзбетінше, спорттық, фермерлік;

107. Саяхат маршруты деген не?
A) барлық географиялық орындары белгіленген туристін жүру 

жолы
B) тоқгайтын жерлері белгіленген, күні жазылган іс-шара 

жоспары
C) туристік ресурстармен саяхатшьшарды таныстыру қызметі 
Ц) туристік фирмалардың толық қызмет түріндегі саяхаты
Е) фирма есебінен марапаттау ретінде ұйымдастырылған 

саяхат

108. Саяхат маршруттарының қандай түрлері бар?
A) сызықтық, айналмалы, радиалдық, кешендік
B) кешендік, тікелей және жанама маршруттар
C) негізгі жэне қосымша маршруттар 
Ц) сызықгық, радиалдық жэне қосымша 
Е) айналмалы, тікелей жэне жанама
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109. Туристік саяхаттың бағдарламасы деген не?
А) тоқтау орны мен оту уақыты, күні белгіленген іс-шаралар

жоснары
B) географиялық орны белгіленген туристің жүру жолы
C) фирма есебінен маранаттау ретінде ұйымдастырылған

саяхат
В) туристік ресурстармен саяхатшыларды таныстыру қызметі 
Е) туристік фирмалардың толық қызмет түріндегі саяхаты

110. Орналасу ұзақтығы қандай өлшеммен өлшенеді?
A) уақыт мерзімі (сағат немесе қонған түн)
B) уақыт мерзімі (мшхуттар және секундтар)
C) уақыт мерзімі (күндер, айлар)
1)) уақыт мерзімі (жылдар)
Е) уақыт мөлшері (см,метр)

111. Орналастырудың ұжымдық құралы-бұп....
A) қонақ үйлер, арнайы орындар, басқада орналастыру 

қүралдары
B) пансионаттар жэне жихаздалған бөлмелер, жатақханалар
C) сауықтыру орындары, еңбек және демалыс орындары 
О) пэтерлер, виллалар, коттеждер, бөлмелер
Е) қонақ үйлер, виллалар, пансионаттар, сауықтыру орындары

112. Орналастырудың жеке қүралы-бүл....
A) пәтерлер, виллалар, коттеждер, бөлмелер
B) қонақ үйлер, арнайы орындар, басқада орналастыру 

қүралдар
C) қонақ үйлер, виллалар, нансионаттар
13) пансионаттар жэне жихаздалған бөлмелер 
Е) сауықтандыру орындары, еңбек жэне демалыс орындары

113. Басқада орналастыру орындары -  бүл....
A) пансионаттар жэне жихаздалған бөлмелер, туристік 

жатақханалар жэне т.б.
B) сауықтандыру орындары, еңбек жэне демалыс орындары
C) пэтерлер, вшшалар, коттеждер, бөлмелер
В) қонақ үйлер, басқада орналастыру арнайы орындары 
Е) қонаж; үйлер, виллалар, пансионаттар, сауықтыру орындары
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1 Н.Арнайы кәсіпорындар-бұл...
A) сауықтандыру орындары, еңбек және демалыс орындары, 

конгресс орындары
B) пансионатгар және жихаздалған бөлмелер, туристік 

жатақханалар
C) қонақ үйлер, пансионаттар, сауықтандыру орындары
О) қонақ үйлер, виллалар, панснонаттар, сауықтыру орындары 
Е) пэтерлер, виллалар, коттеждер, бөлмелер

115. Қонақ үй-бүл...
A) бөлме саны анықталған орналастырудың ұжымдық құралы
B) бөлме саны анықталган орналастырудың жеке құралы
C) бір бөлмеден тұратын орналастырудың ұжымдық құралы 
Б ) бір бөлмеден тұратын орналастырудың жеке құралы
Е) он бөлмеден тұратын орналастырудың жеке құралы

116. Орналастырудың қандай тұрлерін білесіздер?
A) бір орындық, екі орындық, үш орындық бөлмелер
B) бір орындық, жиырма орындық бөлмелер
C) бір орындық және он орындық бөлмелер
Ц) екі орындық жэне жиырма орындық бөлмелер 
Е) үш орындық жэне он орындық бөлмелер

117.Бір орындық қонақ үй бөлмесі қандай белгімен жазылады?
A) ОДН (80Ь)
B) ДВМ ф В Ь)
C) ТРМ (ТКР)
В) ИНД (ШБ)
Е) ВИР (УІР)

118.Екі орындық қонақ үй бөлмесі қандай белгімен жазьшады?
A) ДВМ (БВЬ)
B) ТРМ (ТКР)
C) ОДН (80Ь)
Б) ПАР (РАК)
Е) СПА (8РА)
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119.Үш орындық қонақ үй бөлмесі қандай белгімен жазылады?
A) ТРМ (ТКР)
B) ОДН (80Ь)
C) ДВМ (БВЬ)
О) КОМ (СОМ)
Е) ОБШ (ОВ8)

120. Қонақ үйлердің түрлері?
A) жоғары класс, орта класс, апарт-отель және экономикалық 

класс қонақ үйлері
B) жоғары және төмен класс, мотель, экономикалық класс
C) орта класс, апарг-отель жэне темен класс
О) экономнкалық класс қонақ үйлері жэне төмен класс 
Е) жоғары класс, орташа класс, төмен класс

121.Жоғарғы классгы қонақ үйі басқа қонақ үйлерден 
айырмашьшығы қандай?

A) персонал саны көп және өте жоғары сапалы қызмет
B) қызмет түрлері көп жэне орташа бағалар
C) пэтер тәрізді бөлмелер, ас үйі, түрмыс техникасы бар
Э) қызмет түрі шектелғен жэне қаланың шетінде орналасқан 
Е) персонал саны көп жэне орташа бағалар

122. Жоғарғы классты қонақ үйлердің түтынупшлары
A) симпозиумға қатысушылар, ірі бизнесмендер, жеке 

іуристер
B) тек конференцня, симпозиумға қатысушылар
C) жеке туристер және қалалық, ауылдық түрғындар
В) тек қалалық жэнё ауылдық түрғындар
Е) ірі бизнесмендер жэне қалалық, облыстық тұрғындар

123. Жоғарғы классты қонақ үйді кім басқарады?
A) басқару компаниясы
B) бухғалтерия
C) бас директор
□) бас директордың орынбасары 
Е) компания жүмысшылары
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І 24,Орташа класбты қонак ұйі басқа қонақ ұшіерден 
айьфмашылығы қандай? 4 ’ :/

Д) тұрлі қызмет көрсету жэне орташа баға деңгейі
B) пәтер тәрізді бөлмелер, ас ұйі, тұрмыс тгехнйҚасымен

жабдықталған _
C) персонал саны көп жэне орташа багалар
О) персонал саны көп жэне жоғары сападағы қызмег
В) қызмет түрі шектедген, қалаңың шетінде орналасқан

125. Апарт-отедь — бүл қонақ үйі, онда.,,..,.
A) пәтер тэрізді бөлмелер, тұрмыс техникасымен 

жабдықталған ас үйі бар
B) қызмет түрі шектелген жэне қаланың шетінде орналасқан
C) қызмет түрі көп жэне орташа деңғейлі бағалар

, Б) персоңал саны көп жэңе орташа деңгейлі бағалар
Е) персонап саны көп және өте жоғарғы қызмет

126.Экономикалық классты қонақ үйінің басқа қонақ үйлерден 
айырмашылығы '

A) қызмет түрі шектелген жэне қаланың шетінде орналасқан
B) пәтер гэрізді бөлмелер, тұрмыс техникасымен 

жабдықталған ас үйі бар
C) персонал саны көп жэне орташа деңгейлі бағалар
Э) персонал саны көп жэне жоғары деігейлі бағалар
Е) қызмет түрі көп жэне орташа деңгейлі бағалар

127. қонақ үйдің негізгі қызметтерін атаңыздар:
A) қонақтарды қабылдау жэне орналастыру, техникалық, 

гамақгану, маркетинг
B) қонақгарды қабылдау және орналастыру, бухгалтерия, 

күзет
C) маркетинг, тамақтану, экімшілік басқару персонал
В) техникалық, экімшілік-басқару
Е) күзет, бухгалтерия, техникалық, экімшілік
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128. Көлік құралдарының категориялары қандай?
A) әуежай, сумен жэне жерде жұретін
B) тек эуежай мен жерде жүретіндер
C) тек су мен ауамен жүретіндер
I)) тек су мен жерде жүретіндер 
Е) теміржол мен жерде етіндер

129. Әуе көлігінің түрлері
A) кесте бойынша рейс, кестеден тыс рейс, басқада ауа 

тасымалдары
B) теміржол, автобус жэне автомобиль
C) кесте бойынша рейс, кестеден тыс рейс 
О) көлмен, ішкі су көлігі
Е) кесте бойынша рейстер, басқада тасымалдар

130. Су көлігінің түрлері
A) көлмен, ішкі су көлігі
B) автобус жэне автомобиль, қайық
C) кесте бойынша рейс, кестеден тыс рейс 
О) теміржол көлігі, автобус
Е) ішкі су көлігі

131. жерде жүретін көлік түрлері
A) теміржол, автобус жэне автомобиль
B) көлмен, ішкі көлік
C) теміржол, ішкі су көлігі
В) ішкі су көлігі, автомобиль
Е) кесте бойынша рейс, кестеден тыс рейс

132.Ресейлік халықаралық авиакомпаниялардың кодтары 
қандай?

A) Зи-К.П88ІАН
B) АА-Ашегісап Аігііпек
C) ОЬ- Веііа Аігііпез
О) АҒ- Аіг Ғгапсе
Е) ВА- Вгііізһ А ітауек
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133.Американдық халықаралық авиокомпаниялардың кодтары 
қандай?

A) АА- Атегісап Аігіінез
B) ВА- Вгііізһ Аігііпез
C) 81І-
О) ЬЫ- Ьийһапка 
Е) АҒ- Аіг Ғгапсе

134.Американдық халықаралық авиакомпаниялардың кодтары 
қандай?

A) Оһ- Беііа Аігііпея
B) АҒ- Аіг Ғгапсе
C) ЬИ- Ьийһаша
Б) ВА- ВгНікһ Аігііпек 
Е)81І

135.Франңияныд халықаралық авиакомпанияларының кодтары 
қандай?

A) АҒ- АігҒгапсе
B) БЬ- Оеһа Аігііпез
C) ЬІЧ- Ьийһапза
))) ВА- Вгііікһ Аігііпез
Е) АА- Атегісап Аігііпез -

136.Ағылшындардың халықаралық авиакомпаниялардың 
кодтары қандай?

A) В А- Вгііізһ Аігііпез
B) Оһ- І)еҺа Аігһпек
C) ЬІЧ- Еийһапка 
О) АҒ- Аіг Ғгапсе
Е) АА- Атегісап Аігііпев

137.Немістердің халықаралық авиакомпаниялардың кодтары 
қандай?

A) ЬІЧ- Ьийһапза
B) АА- Атегісап Аігііпев
C) ВА-Вгігізһ Аігііпез 
Б) АҒ- Аіг Ғгапсе
Е) Г)һ- І)е1іа Аігііпез



138. Басқару есебінің мақсаты қандай?
A) нақты мақсатқа жетуге жауапты менеджерлерді ақпаратпен

қамтамасыз ету ,,.к .
B) кептеген ақпарат пайдаланушыларға қажетті мәлімет беру
C) садық төлемдері туралы ақпараг беру
В) статистикалық есеп беруді қурастыру 
Е) қаржылық есен беруді қурастыру

139. Қаржы есебінің мақсаты қандай?
A) экономикалық шешім қабылдау ұшін көптеген 

пайдаланушыларға ақпарат беру
B) нақты мақсатқа жетуге жауапты менеджерлерге ақпарат 

беру
C) салық төлемдері туралы ақпарат беру
В) статистикалық есеп беруді қурастыру 
Е) қаржылық есеп беруді құрастыру

140. Басқару есебінің ақпаратын негізгі пайдаланушылар
A) ішкі басқарудың түрлі деңгейлері
B) бұл кэсіиорыііга қатысы жоқ ұйымдар
C) қоғамдық ұйымдар 
Э) салық органдары
Е) статистикалық органдар

141. Қаржы есебінің ақпаратын негізгі пайдаланушылар
A) бұл кэсіпорыннан тыс тұлғалар мен ұйымдар
B) ішкі басқарудың түрлі деңгейлері
C) қоғамдық ұйымдар 
П) салық орг андары
Е) статистикалық органдар

142.Басқару есебінде қолданылатын бухгалтерлік есеп жүйелері
A) нэтиже беретін кез-келген жүйе
B) екі жақты жазу жүйесі
C) англо-саксондық, оңтүстік америкалық :
Ә) журнал-ордерлік ’’
Е) автоматтандырылған ‘ ' , <

233



143.Қаржы ееебіңце қодданылатын бухгаптерлік есеп жүйелері
A) екі жақгы жазу жүйесі
B) нэтнже беретін кез-келген жүйе
C) англо-саксондық, оңтүстік америкальщ 
Б) журнал-ордерлік
Е) автоматтандырылған

143.Басқару есебінде қолданьшатын өлшемдерді көрсетівдер
A) кез-келген қажетгі ақшалай, еңбек немесе заттай өлшем бірлігі
B) шаруашылық операңияның болу кезіндегі айырбастаудьщ 

ақшалай өлшемі
C) үлттъіқ валкхга 
13) заттай өлшемдер 
Е) ақшалай елшемдер

144.Қаржы есебінде қолданьшатын өлшем бірліктерін атацыз?
A) шаруашылық операцияның болу кезіпдегі айырбастаудың 

ақшалай өлшемі
B) кез-келген қажетті ақшалай, еңбек немесе заттай өлшем бірлігі
C) үлттық валюта
В) заттай өлшемдер 
Е) ақшалай өлшемдер

145. Әуе кемесінің бортындагы тамақтану түрлерін айтьщыз?
A) таңертеңгі ас, түскі ас, кешкі ас, жеңіл тамақтану, көп түрлі 

тамақтану;
B) көптүрлі тамақтану,түскі ас жэне кешкі ас;
C) тек қана таңертеңгі ас,түскі ас және кешкі ас;
I)) жеңіл тамақтану, таңертеңгі асдүскі ас, түстен қейінгі ас, 

кешкі ас;
Е) таңертеңгі ас, түскі ас, кешкі ас, түстен кейінгі ас, көптүрлі 

тамақгану;

146. Таңертеңгі ас қандай белгімен белгіленеді?
A) В (Ьгеакіай);
B) 8 (8паск);
C) X (Моге іһеп опе, теаЬ);
1Э) һ  (Ьипсһ);
Е) В ((Ііппег);



147. Түскі ас қаңдай белгімен белгіценеді? . . -  > ?

Л) і. (ІЛШСҺ); .... , . ; , .Д
33) X (Моге Йіеп опе, теаі); ,, Г|; . ; ц
(’) I) (сііппсг); ■ ;,.-іЖ ■у:г.у,і\\ ' .
О) В (Ьгеак&зі); . .;■ . . \
Е) 8 (8паск);

148. Кешкі ас қандай белгімсн белгіленеді?
A ) Э (сііплег);
B) В (ЪгеакГай); .
C) I. (Еипсһ);
0) 8 (8паск);
Е) X (Моге Іһеп опе, теаі);

149. Жеңіл тамақтану қандай белгімен белгіленеді?
A)8(8паск); І:' -=̂ м:іО * /
B) X (Моге Іһеп опе, теаі);
C) О (сііппег);
О) В (ЬгеакГакі);
Е) Е (Ьшсһ);

150. Коптүрлі тамақтану қандай белгімен белгіленеді?
A) X (Моге Іһеп опе, теаі);
B) 8 (8паск);
C) Ь (Ьіщсһ);
Ә) В (Ьгеакіазі);
Е) О (сііппег);

151. Әуе жай билетін сатын алғанда қандай күжат
толтырылады? : • ! .

A) эуе жай тасымал шарты;
B) сату-сатып алу шарты;
C) агенттік шарт;
Б) коліктік тасымал шарты;
Е) жеткізу контрактысы;
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152. Оуе компанияларында қандай негізгі кластар бар?
A) бірінші, бизнес-класс, экономикалық;
B) бірінші,екінпіі, үшінші;
C) жоғарғы класс жэне экономикалық;
О) бірінші класс,бизнес-класс,үшінші класс;
Е) жоғарғы класс,бірінші жэне екінші класс;

153. Өте қымбат класс?
A) бірінші класс;
B) экономикалық класс;
C) бизнес-класс;
Б) жоғарғы класс;
Е) екінші класс;

154. Ең арзан класс?
A) экономикалық;
B) екінші;
C) бірінші;
Б) бизнес-класс;
Е) жоғарғы;

155.Кереует жүктеме сыйымдылығы коэффициенті қалай 
анықгалады?

A) сатылған кереуеттердің нақгы бар кереуетгерге 
қатынасымен;

B) төленген орын күндерінің санын қонақгар санына 
қатынасымен;

C) қонақ үйдің өткізгіш қабілетінің барынша өткізгіш қабілетіне 
қатынасымен;

О) біруақыттағы сыйымдылық көрсеткішін жыдцық күнтізбелік 
күндф санына көбейтумен;

Е) эрбір категория номерлер санын сондағы олардың эрбір орын 
санына көбейтумен;

156. Қонақ үй шаруашылығы шығындары қандай түрлерге 
бөлінеді

А) анық, анық емес, жіберілген мүмкіншілкті, шектеулі, 
алтернативті;
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B) анық, анық емес, жанама жэне тікелей шығындар;
C) жіберілген мүмкіндік шығындары, тұрақты жэне 

айнымалы;
I)) тұрақты жэне айнымалы,анық жэне анық емес шығындар;
Е) тікелей жэне жанама, жіберілген мүмкіндік шығындар;

157. Анық емес шығындар?
A) олар өзіндік құпға қосылмайды, өйткені гөлем формуласы

жоқ;
B) ең төменгі бағаны анықгауда пайда болады;
C) бірлікке қызмет өткерудегі қосымша шығындар;
[)) жалпы шығындардың қызмет пеп тауарлар өткеру қолеміне 

қатынасы болып табылады;
Е) экономикалық ресурстарды пайдалану кезінде жіберілген 

тнімділік;

158. Жіберілген мүмкіндік шьн-ындары
A) төменті бағаны анықгау бағдарламасын таңдауда пайда

болады;
B) бірлікке қызмет өткерудегі қосымша шығындар;
C) олар өзіндік қүнға қосылмайды, өйткені төлем формуласы

жоқ;
I)) экономикалық ресурстарды пайдалану кезінде жіберілғен 

тиімділік;
Е) жалпы шығындардың қызмет пен тауарлар өткеру көлеміне 

қатынасы болып табылады;

159. Шектеулі шығындар?
A) бірлікке қызмет өткерудегі қосымша шығындар;
B) жалпы шығьшдардың қызмет пен тауарлар өткеру колеміне 

қатынасы болып табьшады;
C) экономикалық ресурстарды пайдалану кезінде жіберілген 

тиімділік;
I)) төменгі бағаны анықтау бағдарламасьш таңдауда пайда

болада;
Е) олар өзіндік құнға қосылмайды, өйткені төлем формуласы

жоқ;
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160. Альтернативті шығындар?
A) экономикалық ресурстарды пайдалану кезінде жіберілген 

тиімділік;
B) олар өзіндік қуша қосылмайды, өйткені төлем формуласы 

жоқ;
C) бірлікке қызмет өткерудегі қосымша шығындар;
В) төменгі баганы анықтау бағдарламасын таңдауда найда 

болады:
Е) жалны шығындардың қызмет пен тауарлар өткеру көлеміне 

қатынасы болып табылады;

161. Орташа шығындар нені білдіреді?
A) жалпы шығындардың қызмет пен тауарлар өткеру көлеміне 

қатынасы;
B) экономикалық ресурстарды пайдалану кезінде жіберілген 

тиімділік;
C) бірлікке қызмет өткерудегі қосымша іпығындар;
Б) олар өзіндік қунға қосылмайды, өйткені толем формуласы 

жоқ;
Е) төменгі бағаны анықтау бағдарламасын таңдауда пайда 

болады;

162. Қонақ жай шаруашылығындағы табыс анықталады, 
аралық айырмасы ретінде...

A) өндіріс шығындары мен қызмет көрсетуді өткеруден 
түскен түсім;

B) жалпы табыс пен ағымды шығындар;
C) өнім өткеруден, қызмет көрсетуден жэне кезеңдегі барлық 

шығындардан түскен түсім;
Б) ең төменгі баға мен шығындар;
Е) өнім өткеруден, қызмет корсетуден жэңе ең төменгі 

бағадан түскен түсім:

163. Мейрамхана бизнесіндегі табыс анықталады, аралық 
айырмасы ретінде

A) жалпы табыс жэне ағымдағы шығындармен;
B) өнім өткеруден жэне қызмет көрсетуден түскен түсім мен 

өндіріс шығындарымен
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С) жалпы табыспеи және шығындармен;
Ә) өнім өткеруден және қызмег көрсетуден түскен түсім мен 

кезеңдегі барлық шығындармен;
Б) баланстық пайдамен және салықтармен;

ІбЗ.Экономикалық табыс анықталады, аралық айырма ретінде...
A) өнім өткеруден түскен түсім мен қызмет көрсетуден жэне 

ендіріс шығындарымен
B) баланстық пайдамен жэне салықгармен;
C) жалпы табыспен жэне ағымдағы шығьшдармен;
О) жалпьт табыспен жэне кезеңдегі шығындармен;
Е) өнім өткеруден түскен түсім мен қызмет көрсетуден жэне 

ондіріс шығындарымен;

164. Таза пайда анықталады, аралық айырма ретінде...
A) баланстық пайдамен жэне салықтармен;
B) жалпы табыспен жэне ағымды шығындармен;
C) өнім өткеруден түскен түсім мен қызмет көрсетуден жэне 

ондіріс шығьшдарымен
О) жалпы табыспен жэне ағымды шығъгадармен;
Е) өнім өткеруден түскен түсім мен қызмет көрсетуден жэне 

барлық шығындармен;

165.Табыс көлемінің тэуелділігіне байланысты табыстың 
қандай түрлерін айқындайды?

A) минималды,максималды, қалыпты;
B) үлкен, кіші жэне орташа, оптималды;
C) максималды жэне үлкен;
0 ) минималды жэне кіші;
Е) қалыпты жэне оргаша;

166. Минималды табыс -  бүл
A) кэсіпорынға минималды деңгейдегі тиімділікті қамтамасыз 

етуші табыс;
B) кэсіпкерге минималды сыйақы;
C) мақсатты еткерумен байланысты табыс;
1)) акңионерлік қоғамның өзіндік капиталыныц үпғаюына 

бағытталған табыс;
Е) кэсіпорынның салықты шегергенге дейінгі табысы;
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167.Қалыпты табыс -  бұл
A) фирмаиың оның қалап алынған аумағындағы қызметінен

минималды табыс; •?.: г«-
B) кәсіпорынға минималды деңгейдегі тиімділікті қамтамасыз 

етуші табыс;
C) акңионерлік қоғамның өзіндік капиталы мен резервтерін 

көбейтуге бағытталған табыс;
0 )  кэсіпорынның нарықтағы мақсатты ұстанымын өткеруге 

байланысты табыс;
Е) кәсіпорынның салықтарды шегергенге дейінғі табысы;

168. Максималды табыс -  бұл
A) кәсіпорынның нарықтағы мақсатты ұстанымын өткеруге 

баіетанысты табыс;
B) кәсіпорынның салықтарды төлегенге дейінгі табысы;
C) акңионерлік қоғамның озіндік каниталын көбейтуге 

бағытгалған табыс;
1)) фирманың оның қалап алынған аумағындағы қызметінен 

минималды табыс;
Е) кэсіпорынға минималды деңгейдегі тиімділікті қамтамасыз 

етуші табыс;

169. Капиталдандырылған табыс -  бұл
A) акңионерлік қоғамның өзіндік капитал мен қорларын 

ұлғайгуға бағытталған табыс;
B) кәсіпорынның нарықтағы тэртіпті мақсатын өткеруге 

байланысты табысы;
C) фирманың оны өзі қалаған қызмет аумағындағы ұстап 

тұрушы минималды табысы;
Б) кәсіпорынның салық төлегенге дейінгі табысы;
Е) кәсіпорынға минималды деңгейдегі тиімділікті қамтамасыз 

етуші табыс;

170.Үстемді табыс -  бұл
A) нарықта үстемді бақылау алуға мүмкіндік беретін 

жоғарьшатылған табыс;
B) кэсіпорынға минималды деңгейдегі тиімділікті қамтамасыз 

етуші табыс;



С) кәсіпорынның салық төлегенге дейінгі табысы;
□) кэсіпорынньщ нарықтагы тэртінті мақсатын өткеруге 

байланысты табысы;
Е) акционерлік қоғамның өзіндік каннталын үпғайтуға 

багьггталған табысы;

171 .Салық салынуға дейінгі табыс -  бүл
A) кэсіпорынның іс жүзіндегі заңнамаға сэйкес салық төлеуге 

дейінгі табысы;
B) нарықта үстемді бақьшау алуға мүмкіндік беретіи 

жоғарытылған табыс;
C) кэсіпорынның салық және дивндендтер төлегениен кейінгі 

қалған табысы;
[)) басқа компаниялардың осы аумақтағы бизнеске енуге 

үмтылуды тудыратын табыс;
Е) кәсіпорынның салықтарды алып тастағаннан кейінгі таза 

габысы;

172. Болінбеген табыс ~ бүл
A) кэсінорынның салық және дивидендтер төлегеннен кейінгі 

қалған табысы;
B) кәсіпорынның салықтарды алып тастағаннан кейінгі таза 

табысы;
C) нарықта үстемді бақылау алуға мүмкіндік беретін 

жоғарылатьшған табыс;
В) кэсіпорынның салық төлегенге дейінгі табысы;
Е) басқа компаниялардың осы аумақтағы бизнеске енуге 

үмтылуды тудыратын табыс;

173. Тартымды табыс -  бүл
A) басқа компаниялардың осы аумақтағы бизнеске енуге 

ұмтьшуды тудыратын табыс;
B) кәсіпорынның салық төлегеннен кейінгі қалған табысы;
C) кәсіпорынның салықтарды шегергеннен кейінгі табысы;
О) нарықта үстемді бақылау алуға мүмкіндік беретін 

жоғарылатылған табыс;
Е) кәсіпорынның салық төлегенге дейінгі табысы;
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174. Қайта инвестицияланған табыс -  бұл
A) акционерлер арасындағы бөлінбеғен, активтерге қайта 

инвестицияланған табыс;
B) фирманың кездейсоқ онерациялар нэтижееінде өзіндік 

капиталын ұлгайтуы;
C) алынбаған потенцналды табыс;
О) акцияларға аншқ түрде жазылу кезінде акционерлік 

қоғамның; қүрылтайшыларының алған табысы;
Е) шарт жасау кезінде бағаны өзгертуден алынған табыс;

175. Көлденең табыс -  бүл
A) фирманың кездейсоқ операциялар нэтижесіндс өзіндік 

капиталын үлғайтуы;
B) шарт жасау кезінде бағаны өзгертуден аиынған табыс;
C) акцияларға ашық түрде жазылу кезінде акционерлік 

қоғамның; қүрылтайшыларыиың алған табысы;
О) алынбаған потенциалды табыс;

176. Жіберіліп қойған табыс -  бүл
A) алынбаған потенциалды табыс;
B) акционерлер арасындағы болінбеген табыс;
C) шарт жасау кезінде бағаны өзгертуден алынған табыс;
О) фирманың кездейсоқ операциялар нэтижесінде өзіндік 

капиталын үлғайтуы:
Е) акцияға ашық түрде жазылу кезінде акционерлік қоғамның 

күрьштайшьшарының алған табысы;

177. Қүрылтайшьшық табыс -  бүл
A) акцияға ашық түрде жазылу кезінде акционерлік қоғамның 

қүрылтайшыларының алған табысы;
B) шарт жасау кезінде бағаны өзгертуден алынған габыс;
C) акционерлер арасындағы бөлінбсген, активтерге қайта 

инвестицияланған табыс;
В) фирманың кездейсоқ операциялар нәтижесінде өзіндік 

капиталын үяғайтуы;
Е) алынбаған потенциалды табыс
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178.Алыпсатарлық табыс -  бұл
A) шарт жасау кезінде бағаны өзгертуден алынған табыс;
B) алынбаған потенциалды табыс;
C) фирманың кездейсоқ операциялар нэтижесінде өзіндік 

капиталын үлғайтуы;
Э) акционерлер арасында бөлінбеген, активтерге қайта 

и 11 всстицияланған табыс;
Е) акцияға ашық түрде жазылу кезінде акционерлік қоғамның 

күрылтайшыларының алған табысы;

179.Қонақ үй шаруашылығында активтер болып табылады:
A) нақтыланған активтер, ағымды активтер;
B) негізгі жэне нақтыланған активтер;
C) материалды емес активтер, үзақ мерзімді инвесгициялар, 

бөлінбеген табыс;
Г)) негізгі жэне нақтыланған активтер, қысқа жэне үзақ 

мерзімді міндеттемелер;
Е) үзақ жэне қысқа мерзімді активтер, салынған капитал, ұзақ 

мсрзімді инвестициялар;

180.Қонақ үй шаруашылығында міндеттемелерге жататындар:
A) қысқа және үзақ мерзімді міндеттемелер, салынған капитал, 

бөлінбеген табыс;
B) иегізгі жэне нақтьшанған активтер, ағымды, материалды 

емес активтер, үзақ мерзімді инвесшциялар;
C) материалды емес активтер, ұзақ мерзімді инвестициялар, 

бөлінбеген табыс;
О) қысқа жэне үзақ мерзімді міндеттемелер;
Е) ұзақ жэне қысқа мерзімді активтер, салынған каіштал, үзақ 

мерзімді инвестициялар;

181. Қонақ үйдің жалпы габысы, аралық айырмасы ретінде 
анықталады

A) габыс пен өткерілген өнімнің өзіндік құны;
B) табыс пен мерзімді шығындар;
C) негізгі жэне негізгі емес қызмегтсн табыс;
!)) негізгі қызметтен салық салынғаннан кейінгі жэне 

кездейсоқ жаідайлардан зияннан кейінгі табыс;
Е) табыс жэне салық;
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182.Мерзімді шығындарға шығынның қай тұрлері жатады
A) жапгерлік толем, коммуналды қызмет, экімшілік еңбек 

ақысы;
B) шикізат шығындары, жартылай фабрикаттар, материалдар 

жэне құрасіырушы бөлшектер;
C) жұмысшылардың еңбек ақысы, еңбек ақыдан төлемдер, 

негізгі құралдардың тозуы;
Ц) жалгерлік төлем, жылу беру, шнкізат пен материалдарға 

шығындар;
Е) экімшілік еңбек ақысы, жұмысшылардың еңбек ақысы;

183. Қонақ үйдің негізгі қызметінен табыс, аралық айырма 
ретінде анықталады...

A) табыс пен мерзімдішығындар;
B) табыс пен өткерілген өнімнің өзіндік қүны;
C) негізгі жэне негізгі емес қызметтен табыс;
О) табыс пен салық;
Е) салық салынғаннан кейінгі жэне тосын жағдайлардан зиян 

кейінгі табыс;

184.Қонақ үйдің негізгі емес қызметіне табыстың қандай 
түрлері жатады?

A) курстық айырма, банк депозиттері бойынша проңенттер, 
ннвестиңиядан табыс;

B) номерлерден түскен табыс, мейрамханалардан алынған 
табыс, қосымша қызметтен табыс;

C) шаштараздан, фитнес орталықтан жэне химиялық 
тазалаудан табыс;

Б ) курстық айырма, инвестиңиядан табыс, номерлерден түскен 
табыс;

Е) мейрамханалардан алынған табыс, банк депозиттерінен 
проңенттер;

185.Қальшты қызметген салық салынғанға дейінгі табыс қалай 
анықталады?

А) негізгі жэне негізгі емес қызметтер табыстарының 
арасындағы айырмасы;
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B) табыстың салық салынғаннан кейінғі жэне тосын 
жағдайгіардан зиянның арасындағы айырмасы;

C) табыс пен салық арасындағы айырмасы;
13) жалпы табыс пеи мерзімді шығындар арасындағы 

лйырмасы;
Е) табыс пен өткерілғен өнімнің өзіндік құны арасындағы 

айырмасы;

186. Корпоративті табыс салығы қалай есептелінеді?
A) қабылданған салық кодексіне сәйкес;
B) есеп саясатына сэйкес;
C) прези дент жарлығына сэйкес;
13) қаулыға сәйкес;
Е) кэсіпорын ережесіне сәйкес;

187. Таза табыс қалай анықталады?
A) қалыпты қызметтен салық салынғаннан кейінгі табыс пен 

тосын жағдайлардан табыстьщ қосындысы;
B) қалыпты қызметтен салық сальшғаннан кейінгі табыс пен 

корпоративті табыс салығының айырмасы;
C) жалпы табыс пен мерзімді шығындардың айырмасы;
13) негізгі қызметтен габыс пен неғізгі емес қызметтен 

іабыстың қосындысы;
Е) жалпы табыс пен корпоративті табыс салығының 

айырмасы;

188. Ақіиа қаражаттарының түсу көздерін атаңыз?
A) операңиялық,инвестиңияльщ, қаржылық;
B) операциялықдаржылық, бухгалтерлік;
C) операциялық инвестициялық, бухғалтерлік;
О) инвестициялық, қаржылық, бухгалтерлік;
Е) онерацияльщ, статистикалық, басқармалық;

189. Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттарға ақшалай 
қаражаттың қандай түрлері жатады?

A) ағымды активтер мен қонақ үй міндеттемелерінің 
өзі еруімен байланысты ақшалай қаражатгардың түсуі;

B) қонақ үйдің нақтыланған активтерінің өзгеруімен 
байланысты ақшаның түсуі мен жаратылуы;
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С) ұзақ мерзімді міндетгемелердің өзгеруіне байланысты ақша 
қаражаттарының ағымы;

О) негізгі қызметке байланысты ақша қаражаттарының түсуі 
мен жаратылуы;

Е) негізгі қызметке байланысты емес ақша қаражатгарының 
тусуі мен жаратылуы; -

190.Инвестнңиялық қызметтен ақшалай қаражаттарға ақшалай 
қаражаттардың қандай түрлері жатады?

A) қонақ үйдің нақтьшанған актнвтерінің өзгеруімен 
байланысты ақшаның түсуі мен жаратылуы;

B) қонақ үйдің ағымды активтері мен міндетгемелердің 
өзгеруіне байланысты ақшалай қаражаттардың түсуі;

C) негізгі қызметке байланысты емес ақша қаражаттарының 
түсуі мен жаратылуы;

В) ұзақ мерзімді міндеттемелер немесе өзіндік каниталдың 
өзгеруіне байланысты ақша қаражаттарының агымы;

Е) кэсіпорышшң түсуі мен жаратылуы;

191.Инвестнциялық қызметтен алынған ақша қаражатына 
қандай ақша қаражагы жатады?

A) отельдің нақтыланған активтерінің өзгеруінен келіп түскен 
жэне жүмсалған ақша;

B) отельдің ағымды активтердің жэне міндеггемелерінің 
өзгеруінен келіп түскен ақша қаражаты;

C) негізгі қызметпен байланысты емес ақша қозғалысы;
О) үзақ мерзімді міндеттемелер немесе меншікті капитал 

озгеруімен байланысты ақша ағыны;
Е) негізгі емес қызметпен байланысты ақша қаражатының 

қозғалысы;

192.Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражагьша қандай ақша 
қаражаты жатады?

A) үзақ мерзімді міидеттемелер мен меншікті капиталынын 
өзгеруінен болған ақща ағымы

B) негізгі қүралдардың өзгеруінен болған ақша ағымы
C) ағымды активтердің өзгеруімен байланысты ақша 

қаражатымен қозғалысы
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Б) иегізгі қызметпен байланысты ақша қаражатынын келіп 
түсуі мен жүмсалуы

Е) негізгі емес қызметпен байланысты ақша қаражатының 
қозғалысы

193. Қонақ үйдің бөлмелерін толтыру коэффициенті қалай 
табылады?

A) сатылған бөлмелер санын барлық бар бөлмелер 
саиына болу

B) сатылған бөлмелер санын ресторан сиымдылығына бөлу
C) онім өткізуден түскен ақшаны клиент санына бөлу
О) сатылған төсек орындар санын барлық төсек орын

санына бөлу
Е) эр деңгейлі болме саньш сол бөлмедегі орын санына бөлу

194. Реегоранды толтыру коэффнциенті қалай табылады?
A) сатылған болмелер саның ресторан сиымдьшыгыиа бөлу
B) өнім өткізуден түскен ақшаңы клиент саңына бөлу
C) сатылған тесек орындар санын барлық төсек орын

саиына бөлу
ГЗ) эр деңгейлі бөлме санын сол бөлмедегі орын санына бөлу
Е) сатылған бөлмелер санын барлық бар бөлмелер санына 

бөлу

195. Бір клиенттін сатып алған затынын орташа қүны қалай 
габылады?

A) ресторан өнімін сагудан түскен түсімді клиент санына бөлу
B) эр деңгейлі бөлме санын сол бөлмедегі орын санына бөлу
C) сатылған төсек орындар санын барлық төсек орьш санына 

бөлу
О) сатылған бөлме саңын барлық бөлме санына бөлу
Е) сатылған бөлмелер санын ресторан сиы мдылығына бөлу

196. Төсек орынды толтыру коэфициенті қалай табылады?
A) сатылған төсек орын санын барлық төсек орын санынабөлу
B) сатылған болме санын барлық бөлме санына бөлу
C) ресторан өнімін сатудан түскен түсімді іоіиент саиына бөлу
Д) эр деңғейлі бөлме санын сол бөлмедегі орын санына бөлу
Е) сатылған бөлмелер санын ресторан сиымдылығына бөлу
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197.Қонақ үй шаруашылығының активтеріне келесілер жатады
A) негізгі нақгыланған және ағымдағы активтер
B) мөлшерленбеген активтер, үзақ мерзімді міндеттемелер
C) ағымдағы ұзақ мерзімді инвестициялар
Д) материавлдық емес активтер, бөлінбеген кіріс 
Е) қысқа мерзімді активтер, меншікті капитал

198. Баланс қандай бөлімдерден түрады?
A) актив және пассив
B) дебет жэне кредит
C) активтер жэне міндеттемелер 
Д) меншікті капитал жэне активтер
Е) меншікті канитал жэне міндеттемелер

199. Баланс активі қандай бөлімдерден түрады?
A) ағымдағы жэне үзақ мерзімдеғі активтер
B) меншікті капитал жэне міндеттемелер
C) үзақ мерзімді активтер мен міндетгемелер 
Д) ағымды активтер мен ақша қаражаты
Е) үзақ мерзімді активтер мен меншікті капитал

200. Қаржы есебінде күрастырылатын есеп берудің жиілігі 
қандай?

A) мерзім сайын, ұнемі
B) қажет болса үнемі құрастырылмайды
C) ай сайын 
Ц) жыл сайын 
Е) тоқсан сайын

201. Бухгалтерлік есеп обьектілерін атаңыздар?
A) активтер,меншікті капитал, міндеттемелер, шаруашылық 

операциялар
B) активтер, ұзақ иерзімді міндеттемелер, бөлінбеген кіріс
C) субьектінің кірістері мен шығыстары 
Ц) инвестициялар жэне дебиторлық қарыз
Е) меншікті капитал, инвестициялар, шаруашылық 

операциялар
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202. Сырттай пішіні бойынша есептік регистряер түрі қалай 
бөлінеді?

A) кітаптар, карточкалар, бос бетгер
B) жүйелік, кешенді
C) синтетикалық, аналитикалық
О) жүйелік, синтетикалық
Е) жүйелік, аналитикалық

203.Ақпаратты жинақтау дэрсжесіне байланысты бухгалтерлік 
есен регистрлері қалай топтастырылады?

A)хронологиялық, жүйелік, кешендік
B) кітаптар, карточкалар, бос парақтар
C) синтетикалық, аналитикалық 
Д) жүйелік, синтетикалық
Е) жүйелік аналитикалық

204.Есептік регистрлердегі қателерді жөндеу тэсілдерін 
атаңыздар

A) корректуралық, қосымша жазу, «қызыл жазу»
B) пунктирлік
C)тандау
Д) пунктирлік жэне тандау 
Е) қателер болмауға тиіс
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Қосымша А

Бухгалтерлік еееп пен қаржылық есептілік туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақнандағы 

N 234 Заңы

МАЗМҮНЫ

Осы Заң Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік жүйесін реттейді, бухгалтерлік есепті жүргізу 
мен қаржылық есептілікті жасаудың принңиптерін, негізгі сапалық 
сипаттамаяары мен ережелеріи белгілейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатьш иегізгі үғымдар

Осы Заңның мақсатгары үшін мынадай негізгі үғымдар 
пайдаланылады:

1) аккредиттеу - уәкілетті органның бухгалтерлердің кэсіби 
үйымдарының жэне осы Заңда көзделген, уәкілетті орган белгіпеген 
нысан бойынша куәлікпен расталған, бухгалтерлерді кәсіби 
сертификаттау жөніндегі үйымдардың қүқықтылығын тануы;

2) бастапқы есепке алу қүжатгары (бүдан әрі - бастапқы 
қүжаттар) - бухгалтерлік есеп жүргізуге негіз болатын, 
операңияның немесе оқиғаның жасалу фактісінің жэне оны жасауға 
берілген күқықіың қағаз жэне электрондық жеткізгіштегі қүжаттық 
растамасы;

3) бухгалтерлерді кэсіби сертификагтау жөніндегі 
аккредиттелғен үйым (бүдан әрі - сертификаттау жөніндегі үйым) - 
кәсіби бухғаіггерлерге кандидатгарды сертификат-тауды жүзеге 
асыратын, уэкілетті орган белгілеген тэртіппен аккредиттелген 
заңды түлға;

4) бухгалтерлердің аккредиттелген кэсіби үйымы (бүдан эрі - 
кәсіби үйым) - бухгалтерлердің жэне (немесе) бухгалтерлік 
ұйымдардың бірлестігі болып табылатын, уэкілетті орган белгілеғен 
тэртіппен аккредиттелген коммерңиялық емес үйым;
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5) бухгалтерлік есепке алу тіркелімдері - бухгалтеряік есеп 
іісн қаржылық есептілік жүйесінде көрсету ұшін есегасе алуға 
қабылданған бастапқы құжатгардағы ақпаратты қорытуга, 
жұйелеуге жэне жинақтауга арналган нысандар;

6) бухгалтерлік ұйым - бухгалтерлік есеп саласында қызмет 
көрсететін, кәсіби ұйымның мұшесі болып табылатын ұйым;

7) жария мүдделі ұйымдар - қаржы ұйымдары (қызметінің 
ерекше түрі шетел валютасымен жасалатын айырбаспау 
операңияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды 
қоспағанда), акңионерлік қоғамдар (коммерңиялық еместерін 
қоспағанда), жер қойнауьш пайдаланушы ұйымдар (кең таралған 
пайдалы қазбаларды өндіретін ұйымдардан басқа) жэне жарғылық 
капитальшда мемлекеттің қатысу үлесі бар ұйымдар, сондай-ақ 
шаруашылық жүргізу құқығына неғізделген мемлекеттік 
кэсіпорындар;

8) кэсіби бухгалтер -  кәсіби ұйьшның мүшесі больш 
табылатын, кэсіби бухгалтер сертификаты бар жеке тұлға;

9) кәсіби бухгалтер сертификаты (бұдан эрі - сертификат) - 
сертификаттау жоніндегі ұйым берген, бухгалтердің кәсіби 
біліктілігін куэландыратын кұжат;

10) қаржылық есептілік депозитарийі (бұдан әрі -  депозитарий)
-  жылдық қаржылық есептілік жэне ұйымдар жыл сайын беріп 
отыратын аудиторлық есептер, сондай-ақ акционерлік қоғамдардың 
корпоративтік оқнғалары туралы ақпарат қамтылатын, 
пайдаланушылар үшін ашық қолжетімді электрондық деректер 
базасы;

11) қаржылық есептілік стандарты - бухгалтерлік есеп :күргізу 
жэне қаржылық есептілік жасау принциптері мен эдістерін 
белгілейтін құжат;

12) қаржылық есептіліктің ұлтгық стандарттары (бұдан эрі - 
ұлтгық стандарттар) - қаржылық есептіліктің уәкілетті 
орган бекіткен стандартгары;

13) қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары (бұдан 
эрі -  халықаралық стандаргтар) жэне шағын және орта бизнес 
ұйымдарына арналған қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарты (бұдан эрі -  шағын және орта бизнеске арналған 
халықаралық стандарт) -  Қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттары жөніидегі кеңес беісіткен қаржылық есептшіқ 
стандарттары;



14) уэкілетті орган - бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
саласындағы қызметгі реттеуді жүзеге асьгратын орталық 
мемлекеттік орган.

15) Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.12.28 N 524-ІУ 
(алғашқы ребмй жарйяланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енпзіледі), 2012.12.26 N 61-У (2013.01,01 бастап 
қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

Осы Заңның күші:
1.дара кэсіпкерлерғе; заңды түлғаларға, шетелдік заңды 

түлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес 
Қазақстан Республикасы аумағында гіркелген филиалдарына, 
өкілдіктеріне жэне гүрақты мекемелеріне (бүдан эрі - үйымдар) 
қолданылады.

2. Бір мезгілде мынадай шарттарға сай келғен кезде:
1) патент, оңайлатылған декларадия негізінде Қазақстан 

Республикасының салық заңнамасына сәйкес арнаулы салық 
режімдерін қолданатын;

2) қосылған қүн салығы бойынша тіркеу есебінде түрмаған;
3) табиғи монополиялар мен реттелетін нарықтар субъектілері 

болып табылмайтын дара кэсіпкерлер бухғалтерлік есепті жүргізу 
(бастапқы қүжаттарды жасаудан жэне сақтаудан басқа) мен 
қаржылық есептілік жасауды жүзеге асырмауға қүқылы.

Осы тармақта көрсетілген шарттардың біріне сэйкес келмеген 
кезде дара кэсінкер осындай сәйкессіздік туындаған айдан кейінгі 
айдан бастап бухгалтерлік есеп жүргізу мен қаржылық есептілік 
жасауды жүзеге асыруға міиде ггі.

Осы тармақта көрсетілген шарттарға сәйкес келетін және 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті жүрғізу туралы дербес 
шешім қабьшдаған дара кэсіпкер мүндай шешім қабылданғаи айдан 
кейінгі айдан бастап мүндай есепті жүргізуді жүзеге асыруға 
қүқылЫ.

3. Егер осы бапта езгеше көзделмесе, шағьш кэсіпкерлік 
субъектілері, еондай-ақ қызметінің ерёкше түрі шетел валютасымен 
жасалатын айырбастау операңияларын үйым-дастыру болып
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табылатын заңды тұлғалар қаржылық есептілік жасауды ұлттық 
стандартқа сэйкес жүзеге асырады.

3-1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, орта кэсіпкерлік 
субьектілері, сондай-ақ жедел басқару құқығына негізделген 
мсмлекеттік кэсіпорындар (қазыналық кэсіпорындар) қаржылық 
есептілікті шагын жэне орта бнзнес ұйымдарына арналған 
халықаралық стандартқа сэйкес жасайды.

4. Ірі кэсіпкерлік субъектілері мен жария мүдделі үнымдар 
қаржылық есептілікті халықаралық стандартгарға сэйкес жасауға 
міндетті.

5. Есептік саясатты бекіткен басшы органдардың шешімі 
бойынша:

1) осы баптың 3-тармағында көрсетілген ұйымдар қаржылық 
есептілікті халықаралық сгандарттарға немесе шағын жэне орта 
бизнес ұйымдарына арналған халықаралық стандартқа сәйкес 
жасауға құқылы;

2) осы баптьщ 3-1-тармағында көрсетілген ұйымдар қаржылық 
есептілікті халықаралық стандарттарға сэйкес жасауға құқылы.

Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.12.10 N 101-
IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.21 № 467-IV 
(2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.12.26 N 61 -V 
(2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

3-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасы

1. Қазақстан Республика л>іның бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік туралы заңнамасы Қазақстан Республикасы- 
ның Конституңиясьша негізделеді жэне осы Заң мен Қазақстан 
Республнкасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен
тұра.ды.

2. Егер Қазақстан Республнкасы ратификациялағаи 
халықаральш; шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, 
онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.
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2-тарау. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ПЕН ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТІЛІК ЖҮЙЕСІ

4-бап. Бухгалтерлік есеп пеп қаржылық 
есептіліктің мақсаты

Бухгалтерлік есеп пеы қаржылық есептіліктің мақсаты мүдделі 
түлғаларды дара кэсіпкерлер мен үйымдардың қаржылық жағдайы, 
қызметінің нэтижелері жэне қаржылық жағдайындағы өзгерістер 
туралы толық және дүрыс ақпаратпен қамтамасыз ету болып 
табылады.

5-бап. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің 
принциптері мен негізгі сапалық сипаттамалары

1. Есептеу мен үздіксіздік бухгалтерлік есепті жүргізудің жэне 
қаржылық есептілікті жасаудың принциптері болып табылады.

Түсініктілік, орындылық, сенімділік жэне салыстырмалылық 
қаржылық есептіліктің негізгі сапалық сипатгамалары болып 
табылады.

6-бап. Бухгалтерлік есеп жүйесі

1. Бухгалтерлік есеп дара кэсіпкерлер мен үйымдардың 
операциялары мен оқиғалары туралы ақнаратты жинаудың, 
гіркеудің жэне қорытудың Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пеи қаржылық есептілік туралы заңнамасымен, 
сондай-ақ есеп саясатымен регламенттелген тэртіпке келтірілген 
жүйесін білдіреді.

2. Есен саясаты Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына, 
халықаралық пемесе үпттық стандарттарға, шағын жэне орта 
бизнеске арналған халықаралық стандартқа жэне бухгалтерлік есен 
шоттарының үлгі жоспарына сәйкес, олардың қажеттіліктері мен 
қызмет ерекшеліктері негізге алына отырып, бухгалтерлік есепті 
жүргізу жэне қаржылық есептілікті жасау үшін дара кәсіпкер 
немесе үйым қолдануға қабылдаған нақты принциптерді, негіздерді, 
ережелерді, тэртіп пен практиканы білдіреді.
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3. Операциялар мен оқиғалар бухгалтерлік есеп жүііесінде 
корсетіледі, бұл ретте:

1) бухгалтерлік жазбаларды бастапқы қүжатгардың
і үннусқаларына сайма-сай бекіту жэне бухгалтерлік жазбаларда 
барлық операциялар мен оқиғаларды көрсету;

2) операциялар мен оқиғаларды хронологиялық тэртіппен жэне 
уақтьшы тіркеу;

3) синтетикалық (қорытынды) есепке алуды талдамалық 
(егжей-тегжейлі) есепке алуга сэйкес келтіру қамтамасыз етілуге 
тиіс.

4. Операциялар мен оқиғалар үйымдардың уэкілетті орган жэне 
(немесе) Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкі белгілеген 
талаптарға сай келетін бухгалтерлік есеп шотгары үлгі жоспарының 
негізінде синтетикалық шоттарда екі рет жазу тэсілімен көрсетіледі.

Операциялар мен оқиғалардың талдамалық есебін жүріізу 
гэртібін дара кэсіпкер немесе заңды түлғаның лауазымды адамдары 
(бүдан эрі - басшылык) белгілейді, олар Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілеріне және құрылтай 
қүжаттарға сәйкес дара кэсіпкердің немесе үйымның 
қажеттіліктерін негізге ала отырып ағымдағы басшылықты және 
істерді жүргізуді жүзеге асырады.

5. Жеке кэсіпкерлер мен үйымдар мемлекеттік тілде жэне 
(немесе) орыс тілінде бухгалтерлік есеп жүргізуді жэне қаржылық 
есептілік жасауды қамтамасыз етеді.

6. Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.05 N 30-V 
(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі), 2012.12.26 N 61-Ү (2013.01.01 бастап 
қодцанысқа енгізіледі) Заңдарымен.

7-бап. Бухгалтерлік қүжаттама

РҚАО-ның ескертпесі! 2013.01.01 дейін 7-бабының мэтіні 
бойынша «сәйкестендіру номірі» деген создер «салық төлеушінің 
тіркеу номірі» деген сөздер больш есептеледі - ҚР 2012.07.05 N 30-
V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн еткен 
соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

1. Бухгалтерлік қүжаттама бастапқы күжаттарды, 
бухгалтерлік есеп тіркелімдерін, қаржылық есептілікті жэне есеп 
саясатьш қамтиды.
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2. Бухгалтерлік жазбалар бастапкы құжапар негізінде 
жұргізіледі.

3. ;іӨперацияларды немесе оқиғаларды ресімдеу ұшін 
қолданьілатын бастанқы құжаттардың нысандары немесе оларға 
қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес уэкілетті орган және (немесе) Қазақстан Реснубликасының 
Үлттық Банкі бекітеді.

4. Нысандары немесе оларга қойылатын талаптар осы баптың
2-тармағына сэйкес бекітілмеген қағаз және электрондық 
жеткізгіштегі бастапқы құжаттарды дара кэсіпкерлер мен ұйымдар 
дербес әзірлейді жэне олар мынадай міндетті реквизиттерді қамтуға 
тиіс: 1) құжагтың (нысанның) атауы; 2) жасалған күні; 3) құжат ез 
атынан жасалған ұйымның атауы немесе дара кэсіпкердің тегі және 
аты-жені; 4) операцияныц немесе оқиғаның мазмұны; 5) 
операцияның немесе оқиғаның елшем бірлігі (сандық және құндық 
керінісінде); 6) операцияның жасалуына (оқиғаны растауға) жэне 
оның дұрыс рәсімделуіне жауапты адамдар лауазымының атауы, 
тегі, аты-жені жэне қолы; 7) сәйкестендіру немірі.Операцияның 
немесе оқиғаның сипатына, Қазақстан Республикасы нормагивтік 
құқықтық актілерінің талаптарына жэне есенке алу ақпаратын еңдеу 
тэсіліне қарай бастапқы құжаттарға қоеымша реквизиттер енгізілуі 
мүмкін.

5. 4. Бастапқы құжаттар операцияныц немесе оқиғаньщ іске 
асырылу кезінде не олар аяқтала салысымен жасалуға тиіс.

6. Бсепке қабылданған бастапқы құжатгарда қамтылған 
ақпарат бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде жинақталады жэне 
жүйеленеді.

7. Бухгалтерлік есеп тіркелімдеріиің деректері топтас- 
тырылған түрде қаржылық есептілікке кешіріледі.

8. Электрондық жеткізгіштерде бастапқы қүжаттарды жэне 
бухгалтерлік есеп тіркелімдерін жасау кезінде дара кэсіпкерлер мен 
ұііымдар операциялардың басқа қатысушылары үшін, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының зацнамасына сэйкес талап ету құқьіғы 
берілген мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша осындай 
кұжатгардың кешірмелерін қағаз жеткізгіштерде дайындауға тиіс.

9. Кассалық жэне банктік бастапқы құжаттарға түзетулер 
енгізуі'е жол берілмейді. Басқа бастапқы құжаттарға түзетулер 
операцияға қатысушылармеи келісім бойынша ғана енгізілуі
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мүмкін, бүл түзетулер енгізілген күні көрсетіле отырьш, күжаттарға 
қол қойған адамдардың қолдарымен расталуға тиіс.

10. Еекерту, 7-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.07.05 N 30-V 
(алгашқы ресми жаркяланғанынан ксйін күнтізбелік он күи отксн 
соң қолданысқа енгізіледі), 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап 
қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

8~бан. Бухгалтерлік есепті үйымдастыру

1. Басшылық немесе дара кәсіпкер: 1) есен саясатын келіседі 
жэне (немесе) бекітеді; 2) бухгалтерлік есепті үйымдастыруды, 
оішщ ішінде үйым жасайтын барлық операңияларды бухгалтерлік 
есепте көрсету тэртібін регламенттейтін, бекітілген ішкі 
күжаттардың болуын қамтамасыз етеді.

2. Басшылық немесе дара кэсіпкер есеп жүмысының көлеміне 
қарай: 1) бас бухгалтер басқаратын қүрылымдық болімше ретінде 
бухгалтерлік қызмет қүруды; 2) штатқа бас бухгалтер лауазымын 
енгізуді; 3) бухгаптерлік есепті жүргізуді жэне қаржылық 
есептілікті жасауды шарт негізінде бухгалтерлік немесе аудиторлық 
ұйымға немесе кәсіби бухгалтерге беруді; 4) бухгалтерлік есепті 
жеке жүргізуді жүзеге асыра алады. Қазақстан Республикасы 
¥лтгық Банкінің ведомстволарына осы тармақтың 1), 2), 3) жэне 4) 
тармақшаларының күші қолданылмайды. Жария мүдделі ұйымдарға 
осы тармақтың 3) жэне 4) тармақшаларының күші қолданылмайды. 
Халықаралық бухгалтерлер федераңиясының толық мүшесі болып 
табылатын ұйым - шетел ннститутының мүшесі бухғалтерлік 
ұйымға теңестіріледі. Ескерту, 8-баңқа озгеріс енгізілді - ҚР
2012.07.05 N 30-У (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

9-§ап. Бухгалтерлік қызметтің басшысы

Бухіалтерлік есенті жұргізуді, қаржылық есептілік жасауды 
жэне ұсынуды, есеп саясатын қалыптастыруды қамтамасыз ететін 
бас бухгалтер немесе басқа лауазымды адам бухгалтерлік қызметтің 
басшысы (бұдан эрі - бас бухгалтер) болып табылады. Жария 
мүдделі үйымның бас бухгалтері лауазымына кэсіби бухгалтер 
тағайындалады. Ескергу. 9-баптың екінші бөлігі 2012 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енғізіледі.
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10-бап. Бухгалтерлік қркаттарға қол қою құкыгы

1. Басшьшық немесе дара кэсіпкер бухгалггерлік құлсаттарға қол 
қою ’ құқығы бар адамдарды анықтайды. Бұл ретте адамның 
атқаратын лауазымына, ақша сомасының молшеріне, операцияның 
қолданыс аясына жэне мэніне қарай қол қою құқығының 
сатылылығы белгіленуі мүмкін.

2. Электрондық қолтаңбаны пайдаланатын дара кэсіпкерлер 
немесе ұйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
электрондық қолтаңбапы пайдалану жэне оларға қол жеткізу 
кұқығына қатысты тиісті сақтық жэне бақылау шараларын 
белгілеуге тиіс.

11-бап. Бухгалтерлік кұжа гтарды сақтау

Дара кэсіпкерлер мен ұйымдар бастапқы құжаттарды, қағаз 
жэне (немесе) электрондық жеткізгіштердегі бухгалггерлік есеп 
тіркелімдерін, қаржылық есептілікті, есеп саясатын, есепке алу 
деректерін электрондық өңдеу бағдарламаларын Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген кезең ішінде сақтауға 
міндетті.

12-бап. Бухгалтерлік ақпарат құпиясы

1. Бастапқы құжаттар мён бухгалтерлік есеп тіркелімдеріпің 
мазмұны коммерциялық құгшяны құрайтын ақпарат болып 
табылады, оларға қол жеткізуте басшылықтың немесе дара 
кәсіпкердің рұқсаты бар адамдарға, сондай-ақ Қазақстан 
Реснубликасының заңдарына сәйкес мемлекеттік органдардың 
лауазымды адамдарына ғана рұқсат етіледі.

2. Аталган құжагтарға қол жеткізе алатьш адамдар ондағы 
ақпаратгы олардың иесінің келісімінсіз жария етпеуғе міндетті жэне 
оны жеке мүддесі ұшін пайдалануға құқығы жоқ. Коммерциялық 
құпияны құрайтын ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдар оны 
жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сэйкес 
жауапты болады.
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З-тарау. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК
13-бап. Қаржылық есептілік элементтері

1. Актнвтер, міндеттемелер және канитал қаржы жағдайын 
(кн алаумен байланысты қаржыдық есептілік элементтері больш 
габылады.

2. Активтер - дара кэсіпкер немесе ұйым өткен оқиғалар 
ію іижесінде бақылап отырған, болашақта экономикалық пайда алу 
күтілетін ресурстар.

3. Міндеттеме - дара кэсіпкердің немесе үйымның өткен 
оқиғалардан туындайтын мойнында түрған міндеті, оны реттеу 
жономикалық пайданы қамтитын ресурстардың шығып қалуына 
океп соғады.

4. Канитал - дара кәсіпкердің немесе ұйымның активтеріндегі 
барлық міндеттемелер шегеріліп тасталганнан кейінгі үлес.

5. І-Сірістер мен шығыстар пайда мен зиян туралы есепте 
қызмет нэтижелерінің өлшемімен тікелей байланысты элементтер 
болып табылады.

6. Кірістер - есепті кезең ішінде активтердің түсімі немесе осімі 
иемесе міадеттемелердің азаюы нысанында экономикалық 
пайданың үлғаюы, олар капиталға қатысушы түпғалардың 
жарнасымен байланысты үлғаюдан озгеше капиталдың үлғаюына 
әкеп соғады. Шығыстар - есепті кезең ішінде актавтердің қолдан 
кетуі немесе азаюы немесе міндеттемелердің пайда болуы 
нысаиында экономикалық пайданың азаюы, олар капиталга 
қатысушы тұлгаларға бөлумен байланыстъі азаюдан өзгеше 
капиталдың азаюына әкеп соғады.

14-бап. Қаржылық есептілік элементтерін бағалау 
және есепке алу

1. Қаржылық есептілік элементтерін бағапау - аталған 
элементтер бухғалтерлік есеп пен қаржылық есешілікте танылатын 
жэне тіркелетін ақша сомаларын анықтау. Бағалауды қолдану 
эдістері мен тэртібі халықаралық стандарттарға, шағын жэне орта 
бизнеске арналған халықаралық стандартқа жэне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
іуралы заңнамасының талаптарына сэйкес белгіленеді.
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2. Қаржылық есептілік элементтерін есенке алу әдістері жэне 
тану тэртібі халықаралық стандартгарға және Қазақстан 
Республнкасының бухгалтерлік есеп пен қаржьшық есептілік 
туралы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленеді.

Ескерту. 14-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.12.26 N 61-V 
(2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-бап. Қаржылық есептілік

1. Қаржылық есептілік дара кәсіпкердің немесе ұйымның 
қаржылық жағдайы, қызметінің нэтижелері жэне қаржылық 
жағдайындағы өзгерістер туралы ақпаратты білдіреді.

2. Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептйгігін
қоспағанда, қаржылық есептілік мыналарды қамтнды: 1)
бухгалгерлік баланс; 2) пайда мен зпяндар туралы есеп; 3) ақша 
қаражатының қозғалысы туралы есеп; 4) капиталдағы өзгерістер 
туралы есеп; 5) түсіндірме жазба. Қаржылық есептілікті жасау 
тәртібі және оған қойылатын қосымша талаптар халықаралық 
стандарггарға, шағын жэне орта бизнес ұйымдарьша арналған 
халықаралық стандартқа жәие Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен қаржьшық есептілік туралы заңнамасының 
талаптарына сэйкес белгіленеді.

3. Қазақстан Республикасының Үлттық Баінсін қоспағанда, 
мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігінің көлемі, оны 
жасау нысандары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бюджет 
заңнамасында белгіленеді.

4. Қаржылық есептілікке ұйымның басшысы жэне бас 
бухгалтері, дара кәсіпкер қол қояды.

Бухгалтерлік есебін бухгалтерлік ұйым немесе кэсіби бухгалтер 
жүргізетін ұйымның қаржылық есептілігіне оның басшылыгы, 
сондай-ақ бухгалтерлік ұйымның басшысы немесе кэсіби бухгаптер 
қол қояды.

Бұқаралық мүддс ұйымының қаржьшық есептілігіне басшылық 
жэне кэсіби бухгалтер болып табылатын бас бухгалтер қол қояды.

Ескерту. 15-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2008.12.04 N 97- 
IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.12.26 N 61-У 
(2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
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16-бап. Қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттары

Қаржылық есептілікті жасауды ұйымдар Қаржылық 
есептіліктің халықаралық стандартгары к,орынан оларды ресми 
цударуға жэне (немесе) Қазақстан Республикасында жариялауға 
жазбаша рұқсаты бар ұйым қазақ немесе орыс тілдерінде 
жариялаған халықаралық стандарттарға жэне шағын жэне орта 
бизнес ұйымдарына арналған халықаралық стандартқа сэйкес 
жузеғе асырады.

Ескерту. 16-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.12.26 N 61-V 
(2013.01.01 бастап қолданысқа ешізіледі) Заңымен.

17-бап. Ш оғырландырылған қаржылық есептілік

Еншілес ұйымдары бар ұйымдар негізгі ұйымның қызметі 
жөніндегі қаржылық есептіліктен басқа Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
іуралы заңнамасының талаптарына сэйкес шоғырландырылған 
қаржылық есептілікті жасауға жэне ұсынуға міндетті.

18-бап. Есепті кезең

1. Жылдық қаржьшық есептілік үшін есепті кезең 1 қаңтардан 
бастап 31 желтоқсанды қрса күнтізбелік жыл болын табылады.

1. Жаңадан қүрылған ұйым үшін бірінші есепті жыл ол 
мемлекеттік тіркеуден өткен кезден басталып сол жылдың 31 
желтоқсанын қоса қамтиды.

19-бап. Қаржылық есептілікті табыс ету

І.Үйымдар: 1) құрылтай құжаттарына сэйкес құрылтай-
шыларға (қатысушыларға); 2) мемлекеттік тіркеу орны бойынша 
мемлекеттік статистика саласындағы уэкілетгі органға; 3) Қазақстан 
Реснубликасының мемлекеттік бақылау жэне қадағалау 
органдарына олардың қүзыреттеріне сэйкес қаржылық есептілікті 
үсынады. 2. Қаржылық есептілік Қазақстан Республнқасының 
ұлттық валіотасымен көрсетіліп ұсынылады. 3. Үйымдар (қаржы
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үйымдарынан, микроқаржы үйьмдарьшан, Қазақстан 
Республикасының жобалық қаржыландыру жэне секьюритилендіру 
туралы заңнамасына сәйкес күрылған арнайы қаржы 
комгіанияларынан және Қазақстан Реснубликасының бағалы 
қағаздар рыногы туралы заңнамасьша сәйкес күрылган ислам 
арнайы қаржы компанияларьшан басқа) жылдық қаржылық 
есептерін есепті кезеңнен кеңінгі жьшдың 30 сэуірінен кешіктірмей 
табыс етеді. 3-1. Қаржы үйымдары, микроқаржы үйымдары, 
Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру жэне 
секьюритилендіру туралы заңнамасына сэйкес қүрылған арнайы 
қаржы компаниялары жэне Қазақстан Республикасының бағалы 
қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес күрылған ислам 
арнайы қаржы компаниялары жылдық қаржылық есептерін 
Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі белгілеген мерзімдерде 
табыс етеді. 4. 18-бапта көрсетілген мерзім шегінде күрылтайшылар 
(қатысушылар) аралық қаржылық есептілікті үсыну мерзімін 
айқындауға жэне жылына бір реттен сирек болмайтын өзге 
кезеңділікті белгілеуге қүқылы. 5. Шоғырландырьшган қаржылық 
есептілікті үсыну осы баптың 1, 2, 3 жэне 3 -1 -тармақтарына сэйкес 
жүргізіледі. 6. Қаржы үйымдары, арнайы қаржід компаниялары, 
ислам арнайы қаржы компаниялары, мемлекетігік кәсіпорындар 
жэне акңияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу 
жэне одан көп пайызы немесе акңияларының бақылау пакеті 
Қазақстан Республикасының Үлттық Банкіне тиесіпі заңды түлғалар 
жылдық қаржылық есеіггілікті Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген тәртіппен жариялайды.

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жария 
мүдделі үйымдар үшін депозитарий қүрылады, бүл үйымдар осы 
депозитарийге уэкілетті орган белгілеген тэртіппен қаржылық 
есептілікті өткізуге міндетті.

Ескерту. 19-бапқа озгеріс енгізілді - ҚР 2010,03.19 № 258-ІУ,
2011.07.05 N 452-ІУ (2011.10.13 бастап қодданысқа енгізіледі),
2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.12 N 
539-ІУ (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.11.26 N 57-У (алғашқы 
ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
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4-тарау. БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ПЕН ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЕСЕПТІЛІК ЖҮЙЕСІН РЕТТЕУ

20-бап. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіізік 
жүйесін мемлекеттік реттеу

7. Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есеп пеп 
қаржылық есентілік жүйесін мемлекеттік реттеуді Қазақстан 
І’еспубликасыңьщ Президенті, Қазақстан Республикасьшың Үкіметі 
жэне уәкілетті орган жүзеге асырады.

8. 1-1. Қазақстан Республикасының Үкіметі: 1) бухгалтерлік 
осспті жүргізу тэртібін бекітеді; 2) қаржылық есептілікті 
депозитарийге табыс ету тәртібін бекітеді; 3) кэсіптік ұйымдарды, 
ссртификаттау жөніндегі үйымдарды аккредиттеу қағидаларын 
бекітеді; 4) өзіне Қазақстан Республиісасыньщ Конституңиясымен, 
заңдарымен жэне Қазақстан Реснубликасы Президентінің 
акгілерімен жүктелген езге де функңияларды орындайды. 2. 
Қазақстан Республикасыньщ Үлттық Банкінен басқа, мемлекеттік 
мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық ссешілік жүйесін 
мемлекеттік реттеу Қазақстан Республикасының бюджет 
заңнамасында белгіленеді. 3. Қазақстан Республикасының Үлттық 
Банкінде жэне оның ведомстволарында бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік жүйесін мемлекеттік реттеуді Қазақстан 
Рсснубликасы ¥лттық Банкінің Директорлар кеңесі (Директорат) 
жүзеге асырады. 4. Қазақстан Республикасыяың жобалық 
х<;аржыландыру жэне секьюритилендіру тураіхы заңнамасына сэйкес 
қүрылған қаржы үйымдарында, микроқаржы үйымдарында, арнайы 
қаржы компанияларында, Қазақстан Республикасының бағалы 
қағаздар нарығы туралы заңнамасына сэйкес қүрылған исламдық 
арнайы қаржы компанияларында, инвестиңиялық қорларда және 
Қазақстанның Даму Банкінде бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік жуйесін мемлекеттік реттеуді Қазақстан Республикасының 
Үлгтық Банкі нормативтік қүқықтық актілер мен оларға эдістемелік 
үсынымдар қабылдау арқылы жүзеге асырады.5. Уэкілетті орган: 1) 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласында мемлекеттік 
саясатты қалыптастыруды жэне іске асыруды қамтамасыз етеді; 2) 
бухғалтерлік есепті жүргізу тэртібін эзірлейді; 3) бухгалтерлік есеп 
пен қарясылық есептілік мэселелері бойыніпа Қазақстан

263



Республшсасьшың нормативтік құқықтық актілерін қабылдайды; 4) 
ұлттық стандарттарды жэне оларға қатысты эдістемелік 
усынымдарды эзірлейді жэне бекітеді; 5) Қазақстан 
Республнкасының бухталтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
мэселелері жөніндегі заңнамасы халықаралық стандарттардың, 
шағын және орта бизнеске арналған халықаралық стандарітың 
талаптарына қайшы келген жағдайда, консультаңиялық органның 
үсыныстарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына тиісті өзгерістер енгізуді қамтамасыз етеді; 6) 
бухгалтерлік есеп шоттарыньщ үлгі жоспарьш эзірлейді жэне 
бекітеді; 7) үлттық стандарттарды Қазақстан Республикасының 
заңпамасында белгіленген тэртіппен мерзімді баспасөз 
басылымдарында жариялайды; 8) өзге де мемлекеттік органдармен 
жэне кәсіби үйымдармен бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
мэселелері бойынша өзара іс-қимыл жасайды; 9) консультаңиялық 
органның Қазақстан Республикасының бухгалтерлік еееп пен 
қаржылық есептілік мэселелері жоніндегі норматнвтік құқықтық 
актілерінің жобасын әзірлеу гуралы үсынысгарын қарайды; 10) 
кэсіби үйымдарды, сертификаттау жөніндегі үйымдарды 
аккредиттеуді жұргізеді; 11) кәсіби үйымдарды, сертнфикаттау 
жоніндегі үйымдарды аккредитгеу ережелеріи эзірлейді; 12) 
консультаңиялық органның үсынымдарын ескере отырып, кәсіби 
бухгалтерлерге қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді; 13) 
аккредиттеу ережелері сақталмаған жағдайда, кэсіби ұйымдарға, 
сертификаттау жоніндегі үйымдарға ескерту жасайды; 14) кэсіби 
ұйымды, сертификаттау жөніндегі ұйымды аккредиттеу жоніндегі 
куэлігінен айьфу туралы шешім қабылдайды; 15) кәсіби 
ұйымдардың, сертификаттау жөніндегі үйымдардьщ есептіпікті 
үсыпуының тізбесін, нысанын жэне мерзімділігін анықтайды;16) 
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағьшда таратылатын, 
белгіленген тәртіппен нормативтік қүқықтық актілерді ресми 
жариялау қүқығын алған мерзімді баспасөз басылымдарында кзсіби 
үйымдардың, сертификаттау жөніндегі үйымдардың тізбесін 
мемлекетгік тілде жэне орыс тілінде жариялайды; 17) 
консультаңиялық орган туралы ережені бекітеді; 18) депозитарийғе 
қаржылық есептілікті үсыну тэртібін әзірлейді; 19) сертификаттың 
нысанын келіседі; 20) бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есептілік
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саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады; 21)
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және 
қадагалау туралы» Қазақстан Республикасының Задьша сәшсес 
міндетті ведомстволық есептіліктің, тексеру парақтарыньщ 
нысандарьш, тэуекел дэрежесін бағалау өлшемдерін, тексерулер 
жүргізудің жартыжылдық жоспарларын әзірлейді жэне бекітеді; 22) 
осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, 
Қазақстан Республнкасы Презндентінің және Қазақстан
Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де
окілеттіктерді жүзеге асырады. 6. Қазақстан Республикасының 
Үлттгық Банкі: 1) қаржы үйымдары мен микроқаржы үйымдары 
үшін: уәкілетті органмен келісім бойынша
халықаралық стандарттармен реттелмеген мәселелер бойынша 
қарлсьшық есептілік сгандартгарын, сондай-ақ оларға арналған 
әдістемелік үсынымдарды әзірлейді жэне бекітеді; осы Заңньщ 
талашгарына сэйкес Қазақстан Республикасының бухгалгерлік есеп 
пен қаржылық есегітілік мэселелері бойынша нормативтік қүқықгық 
актілерін, сондай-ақ бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі 
жоснарларын әзірлейді жэне бекітеді; 2) мемлекеттік кәсіпорындар 
жэне акңняларының (жарғылық капнталға қатысу үлестерінің) елу 
жэне одан көп пайызы немесе акңияларының бақьшау пакеті 
Қазақстан Республикасының Үлттық Банкіне тиесілі заңды түдғалар 
ұшін: қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сэйкес 
келетін тізбелер мен нысандарды, сондай-ақ қаржылық есептілікті 
габыс етудің мерзімдері мен тэртібін белгілейді; осы Заңның 
талаптарына сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
мэселелері бойынша Қазақстан Республнкасының нормативтік 
құқықтық актілерін, сондай-ақ бухғалтерлік есеп шоттарының үліч 
жоспарларын бекітеді; 3) Қазақстан Республикасының жобальщ 
қаржьшандыру жэне сскь юритилендіру туралы заңнамасына сэйкес 
қүрылған арнайы қаржы компаннялары үшін: осы заңның
талаптарына сэйкес бухгалтерлік есеп пен қаржьшық есептілік 
мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының норматнвтік 
құқықтық актілерін, сондай-ақ бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі 
жоспарларын эзірлейді жэне бекітеді;

3-1) Қазақстан Республнкасының бағалы қағаздар рыногы 
туралы заңнамасына сәйкес қүрылған ислам арнайы қаржы
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компаниялары үшін осы Задның талаптарына сәйкес бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының нормативтік қүқықтық актілерін, сондай-ақ 
бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарларын әзірлейді жэне 
бекітеді;

3-2) инвеетиңиялық қорлар жэне Қазақстанның Даму Банкі 
үшін осы Заңның талаптарына сәйкес бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік мәселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының нормативтік күқыктық актілерін, сондай-ақ 
бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарларын эзірлейді жэне 
бекітеді;

4) қаржы үйымдарының, микроқаржы үйымдарының, арнайы 
қаржы компанияларының, исламдық арнайы қаржы 
компанияларының, инвестициялық қорлардың жэне Қазақстанның 
Даму Банкінің Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 
қаржьшық есептілік туралы заңнамасының талаптарын жэне 
халықаралық стаидартгарды сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында 
және Қазақстан Республикасы Президеитінің актілерінде көзделген 
өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Ескергу. 20-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.12.04 N 97- 
IV (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз), 2009.07.17 N 
188-ІУ (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.03.19 
№ 258-ІУ, 2011.01.06 N 378-І\Г (алгашқы ресми жарияланганынан 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 
2011.07.05К 452.-ІУ (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіпеді),
2011.12.28 N 524-1V (алғашқы ресми жарняланганынан кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.01.12 N 
539-ГУ (алг'ашқы ресмн жариялан-ганынан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алгашқы 
ресми жарияланганынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 36-Ү (алгашқы ресми 
жарияланганынан кейін күнтізбелік он күн откен соң қолданысқа 
енпзіледі), 2012.11.26 N 51-V  (алгашқы ресми жарияланганынан 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 
2008.12.04 N 97-ІУ (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі),
2012.12.26 N 61 -V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі)
Заңдарымен.
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20-1-бап. Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 
саласындағы мемлекеттік бақылау

1. Бухгалтерлік есеп жэне қаржылық есептілік саласындағы, 
мсмлекеттік бақылау текееру ныеанында жэне өзге де нысандарда 
жүзеге асырылады.

2. Тексеру «Қазақстан Реснубликасындағы мемяекеттік 
Пақылау жэне қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының 
'Іацына жэне Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сэйкес 
жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақьшаудың өзге нысандары осы 
Иаңға жэне Қазақстан Республикасының өзге де завдарына сэйкес 
жүзеге асырылады.

Ескерту. 20-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.07,17.N 188-IV 
(қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс 
снгізілді - ҚР 2011.01.06 N 378-ГУ (алғашқы ресми 
жарияланғаньшан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
снғізіледі), 2012.07.05 N 30-У (алғашқы ресми жарияланғанынан 
ксйін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
Заңдарымен.

21-бап. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін 
мемлекеттік емес реттеу

1. Консультаңиялық орган консультаңияльщ-кеңесші орган 
пысаиында қүрылады, оның қүрамын Қазақстан Республикасының 
Үлттық Банкімен келісім бойынша уэкілетті орган бекітеді жэне ол 
озі туралы ереже негізінде жүмыс істейді.

2. Консульгациялық органның қүрамына мемлекеттік 
органдардың, коммерңиялық емес үйымдардың, жеке кэсіпкерлік 
субъектілерінің, мемлекеттің қатысу үлесі бар үйымд;ардың, 
мемлекеттік кэсіпорындардың өкілдері кіреді.

3. Консультациялық орган: 1) уэкілетті орғанға Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
мэселелері жоніндегі заңнамасын жетілдіру туралы үсыныстар 
енгізуге; 2) уэкілетті органға қаржылық есептілік стандартгарын 
қол,дану жөніндегі эдістемелік үсынымдарды қайта қарау мен 
әзірлеу жөнінде үсыныстар енгізуге; 3) үлттьщ стандарттарды жэне 
олардың эдістемелік үсынымдарын эзіряеуге қатысуға; 4)
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бухгапггеряік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы 
халықаралық үйымдармеіг өзара іс-қимьш жасауды жүзеге асыруға 
күқылы.

4. Консультацнялық орган: 1) Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы зацнамасында 
халықаралық стандарттар, шағын және орта бизнеске арналған 
халықаралық стандарт талаптарыиа қайшылықтардың бар-жоғына 
талдау жүргізуге жэне уэкілетті органға тиісті ұсыныстар енгізуге;
2) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік мэселелері бойынша 
Қазақстан Реснубликасының нормативтік күқықтық актілерін 
әзірлеуге қагысуға міндетті.

5. Кэсіптік үйым мынадай талаптарға сай келуге тиіс: 1) кэсіби 
үйымның құрамында кемінде үш жүз кэсіби бухгалтердің болуы; 2) 
халықаралық практикаға сэйкес келетін жэне оның барлық 
мүшелеріне міндетті болын табылатын, үйымның жарғысына сәйкес 
бекітілген Кэсіби бухгалтерлердің эдеп кодексінің болуы; 3) оз 
мүшелерінің біліктілігін аргтыру жүйесінің болуы; 4) 
аккредитгеу ережелеріне сэйкестік.

6. Кэсіби үйымның құрылымы мен жүмыс органдары оиың 
жарғысымен анықталады жэне аккредиттеу ережелеріне сэйкес 
болуға тиіс.

7. Кәсіби үйымның басшысы төрт жылдан аспайтын мерзімге 
сайланады жэне қатарынан екі мерзімге қайта сайлана алмайды.

8. Кэсіби үйым: 1) өз мүшелеріне қатысты өзінің жарғысында 
көзделген жэне осы Заңға қайшы келмейтін функцняларды жүзеге 
асыруға; 2) үлттық стандарттарды және олардың әдістемелік 
ұсынымдарын эзірлеуге қатысуға; 3) бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік мэселелері бойынша Қазақстан 
Республикасының норматнвтік күқыктық актілерін эзірлеуіе 
қатысуга; 4) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы 
оң жүмыс тэжірибесін талдауға, жннақтауға жэне таратуға;5) 
сертификатгау жөніндегі үйымдарды аккредиттеу жөніндегі 
материалдарды қарауға қатысуға қүқылы.

9. Кәсіби үйым: 1) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік гуралы заңнамасын сақтауға; 2) 
консультациялық органның кұрамына аккреднттеу ережелерінде 
белгіленген мөлшерде кэсіби үйымның мүшелерін жіберуге жэне 
олардың толымды жұмысын қамтамасыз етуге; 3) уәкілетті
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органға белгілеген тәртіппен оған өзінің қызметі туралы есептілікті 
үеынуға; 4) халықаралық жэне ұлттық етандарттарды қолдану 
жөніндегі сауалдарды қарауға; 5) сертнфнкаттау бойынша бір 
иемесе бірнеше ұйыммеи өзара іс-қимыл туралы келісім жасасуға 
міндетті.

Ескерту. 21-бапқа озгеріс ешізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-ІУ 
(2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-ІУ 
(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін кұнтізбелік он күн өткен 
еоң қолданысқа енгізіледі), 2012.12.26 N 61-Ү (2013.01.01 бастап 
қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

22-бан. Кәсіби бухгалтерге кандидаттарды 
сертификаттау шарттары

1. Кэсіби бухгалтерге кандидатгарды сертифика.ттауды 
сертифюсатгау жоніндегі ұйым жүзеге асырады.

2. Сертификаттау жоніндегі ұйым кәсіби бухгалтерге 
ісандидаттарды сертификаттау бағдарламалары бойынша 
материалдар эзірлеуді, шығаруды және таратуды жүзеге асырады, 
смтихан проңесін үйымдастырады.

3. Сертификаттау жөніндегі үйым мынадай талаптарға сай 
кслуге тиіс: 1) оқытуға тэуелсіз емтихан жүйесінің болуы; 2) 
Қазақстан Реснубликасының бухгалтерлік есеп нен қаржьшық 
ссептілік мәселелері жөніндегі заңнамасына шолуды қамтитын 
емтихан модульдерінің, оларды жаңарту жүйесінің болуы; 3) бір 
немесе бірнеше кәсіби үйымдармен озара іс-қимыл туралы 
келісімнің болуы; 4) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен 
аккредиттеу ережелеріне сэйкестік. Бір немесе бірнеше кэсіби 
ұйымдармен өзара іс-қимьш жоніндегі келісі мніңболуы туралы 
іалантың сақталуы аккредиттеу туралы куэлік берілген кезден 
бастап алты ай өткеннен кейін міндетгі болып табылады.

4. Кәсіби бухгалтерге кандидаттарды сертификат алу үшін 
емтихандарга қатысуға жіберу кәсіби бухгалгерлерге қойъшатьш 
біліктілік талаптарына сәйкес жүзеге асырьшады.

5. Емтихан тапсырған адамдар уэкілетті органмен кешсілген 
нысан бойынша бірыңғай үлгідегі сертификат алады. 
Сертификаттың қолданьшу мерзімі шектелмеген. РҚАО-ның 
ескертпесі! 5-тармақтың екінші бөлігін алып тастау көзделген - ҚР
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2012.12.26 N 61-У (2013.01.01 бастагі қолданысқа енгізіледі) 
Заңымен. Халықаралық бухгалтерлер федерациясының толық 
мүшесі больш табьшатын шетел ннстнтуттары берген кэсібн 
бухгалтердің біліктілік куәліктері сертифнкаітау жөніндегі ұйым 
берген сертификатпен бірдей танылады. Ескерту. 22-бапқа өзгеріс 
енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-1V (2011.10.13 бастап қолданысқа 
енгізіледі) Заңымен.

23-бап. Аккредиттеу туралы куәліктен айыру

1. Уэкілетті орган мынадай жагдайларда, егер: 1)
аккредиттеу ережелерінде белгіленген мерзім інгінде кэсіби ұйым өз 
өкілдерін консультациялық органның кұрамына жібермесе; 2) 
соңгы үш жыл ішінде жүйелі түрде (үш реттен көп) аккредиттеу 
ережесін бүзса; 3) уәкілеттіорганға өзі жэне өзінің қызметі туралы 
көрінеу жалған ақнарат берсе; 4) уэкілетті орган ескерту жасаған 
себептерді екі ай мерзім ішінде жоймаса немесе экімшілік жаза 
қолданылған болса, кэсіби үйымды, сертификаттау жөніндегі 
үйымды аккредиттеу туралы куәлігінен айыру туралы шешім 
қабылдайды.

9. Кэсіби үйым, сертификаттау жөніндегі үйым уэкілетті 
органның шешіміне сот тэртібімен шағымдануға күқылы.

24-бап. Ішкі бақылау

1. Үйымдар Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
пен қаржьшық есептілік туралы заңнамасының, есеп саясатының 
сақгалуын қамтамасыз ету, бухгалтерлік есеп ж\'ргізу жэне 
қаржылық ееептілікті жасау кезінде активтердіңсақталу шараларын, 
үрлану жағдайлары мен қателесуді болдырмау жэне анықтау 
жөніндегі шараларды қоса алғанда, операцияларды тиівді жүргізу 
үшін ішкі бақылау үйымдастыруға күқылы.

2. Ішкі бақылауды үйьшдастыруды басшылық қамтамасыз 
етеді.

3. Мемлекеттік мекемелерді бақылауды Қазақстан 
Республикасыпың заңнамасына сэйкес мемлекеттік органдар 
жүргізеді.
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5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

25-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп иен 
қаржылық ееептілік туралы заңиамасын бузғаны үшів 

жауаптылық

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
ссептілік туралы заңнамасын бұзу Қазақстан
І’сспубликасыньщ заңдарында көзделген жауаптылыққа экеп соғады.

26-бап. Өтпелі ережелер

1. Осы Заң, 2012 жылгы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 9-бабьшың екінші болігін қоспағанда, алғашқы ресми 
жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Ескерту. 19-бапқа озгерту енгізілді - Қазақстан 
Рсснублнкасының 2008.10.23 N 72-ІУ (қолданысқа енгізілу тэртібін
2 -бантан қараңыз) Заңымен.

2. Кәсіби бухгалтердің білікхілігш растайтын жэне уэкілетті 
орган таныған, осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін берілген 
құжаттар жарамды.

3. ОсыЗаңның 2-бабының 3-тармағында көрсетілген дара 
кәсіпкерлер жэне үйымдар бухгалгерлік есеп стандарттарын рггтық 
с гандартгар қолданысқа енгізілгенге дейін қолданады.

4. "Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы"
1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
(Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 
24, 171-қркат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
1997 ж , N 13-14, 205-қүжат; 1999 ж„ N 20, 727-құжат; 2001 ж:, N 24, 
338-қүжат; 2002 ж., N 12, 116-қүжат; 2003 ж., N 15, 139-құжа.т; 2004
ж., N 11-12, 66-қүжат; 2006 ж., N 4, 24-қүжат; N 8, 45-күжат) күші 
жойылды деп танылсын.

Қазацстан Республикасыныц Президенті

"Әділет" АҚЖ ресми жаргошаным дереккөзі болып 
габылмайды.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 
"Республикалық қүқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК



Қосымша Б

' Бухгалтерлік есептің типтік
шоттар жоспары

1-болім. Қысқа мерзімді активтер

1000 Ақша қаражаты.
1010 Кассадағы теңгемен ақша қаражаты.
1020 Жолдағы ақша қаражаты.
1030 Ағымдағы банктік шоттардағы теңгемен ақша қаражаты. 
1040 Карт-шоттардағы ақша қаражаты.
1050 Жинақ шоттарындағы ақша қаражаты.

' 1060 Басқа да ақша қаражаттары.
1100 Қысқа мерзімді қаржы инвестиңиялары.
1110 Қысқа мерзімді үхынылган қарыздар
1120 Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржы активтері.
1130 Өтеуге арналған қысқа мерзімді инвестиңиялары.
1140 Сату үшін арналған қолда бар қысқа мерзімді қаржы 

инвестиңиялары.
1150 Өзге де қысқа мерзімді қаржы тгавестициялары.
1200 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек.
1210 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі.
1220 Еншілес үйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық 

берешегі.
1230 Қауымдастырылған жэне бірлескен үйымдардың қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі.
1240 Филиалдар мен қүрылымдық бөлімшелердің қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі.
1250 Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі. 
1260 Жаівдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек. 
1270 Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар.
1280 Өзге де қысқа мерзімді дебиторлық берешек.
1290 Күмэнді талаптар бойынша резерв.
1300 Қорлар.
1310 Шикізат жэне материалдар.
1320 Дайын өнім.
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1330 Тауарлар
1340 Аяқталмаған өндіріс.
1350 Өзге де қорлар.
1360 Қорларды есеіптең шығару бойынша резерв.
1400 Ағымдағы салық активтері 
1410 Корцорацияльіқ табыс салығы.
1420 Қосылган құн салығы.
1430 Өзге де салықтар және бюджетке төленегін басқа да 

міндетті төлемдер.
1500 Сатуға арналғаи узақ мерзімді активтер.
1510 Сатуға арналған үзақ мерзімді активтер.
1520 Сатуға арналған істен шығатын топтар.
1600 Өзге де қысқа мерзімді активтер.
1610 Берілген қысқа мерзімді активтер.
1620 Алдағы кезең шығыстары.
1630 Өзге де қысқа мерзімді активтер.

2-бвлім Үзақ мерзімді активтер

2000 ¥зақ мерзімді қаржылық инвестициялар.
2010 ¥зақ мерзімді берілегін қарыздар.
2020 Өгеуге дейін усталатын ұзақ мерзімді инвестициялар.
2030 Сатуға арналған қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық 

инвестициялар.
2100 ¥зақ мерзімді дебиторлық берешек.
2110 Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ 

мерзімді дебигорлық берешегі.
2120 Еишілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі. 
2130 Қауымдастырылған жэне 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 Альшуға тиісті ұзақ мерзімді сы йақылар.
2180 Өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық берешек.
2200 Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын 

инвестициялар.
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2210 Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын иивестициялар. 
2300 Жылжымайтын мүлікке инвестициялар.
2310 Жылжымайтын мүлікке инвестициялар.
2320 Жылжымайтын мүлікке салынган инвестициялардыц 

амортизациясы.
2330 Жылжымайтын мүлік салынған инвестициялардың 

қүнсыздануынан шеккен зиян.
2400 Негізгі қүралдар.
2410 Негізгі күралдар.
2420 Негізні күралдардың амортизациясы.
2500 Биологиялық активтер.
2510 Өсімдікгер.
2520 Жануарлар.
2600 Барлау және бағалау активтері
2610 Барлау жэне бағалау активтері.
2620 Барлау жэне бағалау активтерінің амортизациясы.
2630 Барлау жэне бағалау активтерінің қүнсыздануынан шеккен 

зиян.
2700 Материалдық емес активтер 
2710 Гудвилл.
2720 Гудвилдің құнсыздануы.
2730 Өзге де материалдық емес актнвтер.
2740 Өзге де материалдық емес активтердің аморгизациясы. 
2800 Кейінге қалдырылған салықтық активтер.
2810 Корпорациялық табыс салығы бойынша кейінге 

қалдырылған салықтық активтер.
2900 Өзге де үзақ мерзімді активтер.
2910 Берілген үзақ мерзімді аванстар.
2920 Алдағы кезендердің шығыстары.
2930 Аяқталмаған қүрылыс.
2940 Өзге де үзақ мерзімді активтер.

3-бөлім. Қысқа мерзімді міндеттемелер

3000 Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері.
3010 Ьуысқа мерзімді банктік қарыз.
3020 Қысқа мерзімді Үлттық Банктің лицензиясыз орындал 

лицензиясыз орындалған үйымдардың банктік операцияларынан 
алынған қарыз.
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3030 Қатысушьшардың дивидендтері жэне кірістері бойышда 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек.

3040 Үзақ мерзімді қаржы міндеттемелерінің ағымдағы бөлігі. 
3050 Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер.
3100 Салықтар бойынша міндеттемелер.
3110 Төлеуге тиісті корпорациялық табыс салығы.
3120 Жеке табыс салығы.
3130 Қосылған қүн салығы.
3140 Акциздер.
3150 Әлеуметтік салық.
3160 Жер салығы.
3170 Көлік қүралдары салығы.
3180 Мулік салығы.
3190 Өзге де салықтар.
3200 Басқа да міндетті жэне ерікті төлемдер бойынша 

міндеттемелер.
3210 Әлеуметгік сақтандыру бойынша міндеттемелер.
3220 Зейнетақы аударымдары бойынша міндетгемелер.
3230 Басқа міндетті төлемдер бойынша өзге де міндеттемелер. 
3240 Басқа ерікті төлемдер бойынша өзге де міндеттемелер. 
3300 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек.
3310 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек.
3320 Еншілес уйымдарға берілегін қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек.
3330 Қауымдастырылған жэне бірлескен уйымдарға берілетін 

қысқа мерзімді кредиторлық берешек.
3340 Филиалдар және қүрылымдық бөлімшелерге қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек.
3350 Еңбекақы төлеу бойынша кыска мерзіммді кредиторлык. 

берешек.
3360 Жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек. 
3370 ¥зақ мерзімді кредипгорлык берешектің ағымдағы бөлігі. 
3380 Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар.
3390 Өзгеде қысқа мерзімді кредиторлық берешек.
3400 Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері.
3410 Қысқа мерзімді кеиілдік міндеітемелер.
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3420 Завды наразылықтар бойынша қысқа мерзімді міндег- 
темелер.

3430 Қызметкерлсрге сыйақылар бойынша қысқа мерзимді 
бағалау міндетгемелер.
3440 Өзге де қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері.
3500 Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер.
3510 Алынған кыска мерзімді аванстар.
3520 Алдағы кезеңдердің кірістері.
3530 Сатуға арналған істен шығатьш топтың міндетгемелері. 
3540 Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер.

4-белім. ¥зақ мерзімді міндеттемелер

4000 ¥зақ мерзімді қаржылық міндеттемелер.
4010 ¥зақ мерзімді банктік қарыздар.
4020 ¥зақ мерзімді алынған қарыздар.
4030 Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер.
4100 ¥зақ мерзімді кредиторлық берешек.
4110 Жеткізушілер мен мердігерлерге берілетін ұзақ мерзімді 

креднторлық берешек.
4120 Еншілес үйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық 

берешек.
4130 Қауымдастырылған жанс бірлескен ұйымдарға бірлеске;н 

ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек.
4140 Филиалдарға және құрылымдық бөлімшелерге берілетін 

ұзақ мерзімді кредиторлық берешек.
4150 Жалдау бойыншаұзақ мерзімді кредиторлық берешек.
4160 Төеенуге тиісті ұзақ мерзімді сыйақылар.
4170 Өзге де ұзақ мерзімді кредиторлық берешек.
4200 ¥зақ мерзімді бағалау міндеттемелері.
4210 ¥зақ мерзімді кепілгерлік міндеттемелер.
4220 Заңды наразылықтар бойьшша ұзақ мерзімді бағалау 

міндеттемелері.
4230 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді 

бағалау міндеттемелері.
4240 Өзгеде ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері.
4300 Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер.
4310 Корпорациялық табыс салығы бойынша кейінге 

қалдырылған салықгық міндеттемелер.
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4400 Өзге де үзак мерзімді міндеттемелері.
4410 Алынған үзақ мерзімді аванстар.
4420 Аядағы кезеңдердегі кірістері.
4430 Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер.

б-бөлім. Капитал мен резервтер

5000 Жарғылық капитал.
5010 Артықщылығы бар акциялар.
5020 Қарапайым акциялар.
5030 Салымдар мен пайлар.
5100 Төленбегеи капитал.
5110 Төленбеген капитал.
5200 Сатып алынған жеісе меншік үлестік аспаптар.
5210 Сатып алынған жеке меншік үлестік аспаптар.
5300 Эмиесиялық табыс.
5310 Эмиссиялық табыс.
5400 Резервтер.
5410 Қүрылтай қүжагымен бекітілген резервттік капитал.
5420 Негізгі қүралдарды қайта бағалау резерві.
5430 Материалдық емес активтерді қайта бағалау резерві.
5440 Сатуға арналған қаржылық құралдардың қайта бағалау 

рсзерв.
5450 Шетелдік валютаны қайта санау бойынша резерв.
5500 Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян).
5510 Есепті кезеңдеп бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян).
5520 Өткен жылдардағы бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян). 
5600 Ж иынтық пайда (жиынтық зиян).
5610 Жиынтық пайда (жиынтық зиян).
6000 Өнімдерді сатудаи және кызмет көрсетуден алынатын 

кіріс.
6010 Өнімдерді сатудан және қызмет корсегуден алынатын 

кіріс.
6020 Сатылған онімді қайтару.
6030 Бағадан жэне сатудан түсетін жеңілдіктер.
6100 Қаржыландырудан түскен кіріс.
6110 Сыйақылар бойынша кіріетер.
6120 Дивидендтер бойынша кірістер.
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6130 Қаржылық жалдау бойынша кірістер.
6140 Инвестициялық жылтжымайтьш мүлік операциялары-нан

а.лынатын кіріс.
6150 Қаржылық аспаптардың эділ қүнын өзгертуден түскен 

К ІрІС Т С р. . : ., ...... , ,  ... . . ,
6160 Қаржыландырудан түсетін басқа да кірістер.
6200 Басқа да кірістер.
6210 Активтердің шығуынан түскен кірістер.
6220 Өтеусіз алынған активтерден альшатын кірістер.
6230 Мемлекеттік субсидиялардан алынатын кірістер.
6240 Құнсызданудан залалды қалпына келтіруден алынатьн 

кірістер.
6250 Багамдық айырмадан түскен кірістер.
6260 Операпиялық жалдаудан түскен кірістер.
6270 Биологиялық активтердің эділ қүнын өзгертуден түскен 

кірістер.
6280 Басқа да кірістер.
6300 Қысқартылатын қызметпен байланысты кірістер.
6310 Қысқартылатын қызметпен байланысты кірістер.
6400 Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке ескерілетін 

үйымдар пайдасыныц үлесі.
6410 Қауымдастырылған үйымдардың пайда үлесі.
6420 Бірлескен үйымдардағы пайданың үлесі.

7-бөлім. Шығыстар

7000 Өткізілген өнімнің және көрсетілген қызметтердің 
өзіндік қүны.

7010 Өткізілген өнімнің және көрсетілген қызметгердің өзіндік 
қүны.

7100 Өнімдерді сату және кызметтер көрсету бойынша 
шыгыстар.

7110 Өнімдерді сату жэне қызметтер көрсету бойынша 
шығыстар.

7200 Әкімшілік шығыстар.
7210 Әкімпгілік шығыстар.
7300 Қаржыландыруға арналған шығыстар
7310 Сыйақылар бойынша шығыстар.
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7320 Қаржылық жалдау бойынша пайыздарды төлеуге арнашган 
шығыстар.

7330 Қаржылық аспантардың эділ қүнын өзгертуден алынатын 
шығыстар.

7340 Қаржыландыруға арналған басқа да шығыстар.
7400 Басқа да шьғыстар.
7500 Қыскартылған қызметпен байланысты кірістер.
7510 Қыскартылған кызметпен байланысты кірістер.
7600 Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін уйымдардмң 

залалындағы үлес.
7610 Қгіуымдастырьшған үйымлардың залалындағы үлесі.
7620 Бірлескен үйымдардағы залалындағы үлесі.
7700 Корпораңиялық табыс салығы бойынша шығыстар.
7710 Корпораңиялық табыс салығы бойынша шығыстар.

8-бөлім. Өндірістік есептің шоттары

8000 Өндірістік есептің шоттары.
8110 Негізгі өндіріс.
8200 Меншікті ондірістегі жартылай фабрикаттар.
8210 Меншікті ондірістегі жартылай фабрикаттар.
8300 Косалқы өндірістер.
8310 Қосалқы өндірістер.
8400 Үстеме шығыстар,
8410 Үстеме шығыстар.



Қосымша В

Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы 
Қазақстан Республикасыныц Заңы

Осы Зац Қазацстан Республикасы экономикасы салалары-ныц 
бірі ретінде туристік ңызметтің қүқъщтык, экономикалъщ, 
элеуметтік, ұйьшдыц негіздерін белгілейді.

1-тарау. Негізгі ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі уғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұгамдар пайдаланьшады:
1) элеуметтік туризм - жұмыс берушінің жэне (немесе) өзге де 

үшінші тұлғалардың қаражаты есебінен толық немесе ішінара 
жүзеге асырылатъін туризм;

2) гид (гид-аудармашы) - уақытша болатын елдегі (жердегі) 
туристік ресурстармен таныстыру жөнінде туристерге 
экскурснялық-ақпараттық, үйымдастырушылық қызмет көрсететін, 
кэсіби даярлықган өткен жеке түлға;

3) оз бетінше туризм - туристер өз бетінше ұйымдастыратың, 
жүріп-тұрудың белсенді тэсілдері пайдаланылатын саяхаттар;

4) тур - белгіленген мерзімдер шеңберінде белгілі бір маршрут 
бойынша жасалатын саяхатты қамтитын туристік қызмет 
көрсетулер кешені;

5) туризм - жеке тұгиалардың уақытша болатын елде (жерде) 
жиырма төрт сагаттан бір жылға дейін не жиырма төрт сағаттан аз 
уақытқа созылатын, бірақ түнейтін, ақылы қызметпен байланысты 
емес мақсаттағы саяхаты;

6) туризм нұсқаушысы - тиісті біліктілігі жэне турисгік 
маршруттармен жүріп өту тәжірибесі бар, кэсіби даярлықтан өгкен 
жеке түпға;

7) турист - уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттаи 
бір жылға дейінгі кезеңге келетін жэне ақылы қызметпен 
айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, таньмдық, кэсіби- 
іскерлік, спорттық, діни жэне өзге де мақсаттарда кемінде бір рет 
түнейтін жеке тұлға;
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8) туристерді орналастыру орындары - мейманханалар, 
мотельдер, кемпингтер, туристік базалар, қонақжайлар, демалыс 
уйлері, пансионаттар жэне туристердің түруы мен оларға қызмет 
көрсету ушін пайдаланылатын басқа да уй-жайлар мен ғимараттар;

9) туристік агентгік қызмет (турагенттік қызмет) - жеке жэне 
(немесе) заңды тұлғалардың (будан эрі - турагент) туронератор 
қалыптастырған туристік өнімді ұсыну жэне өткізу жөніндегі 
кэсіпкерлік қызметі;

10) туристік ваучер - турдың қурамына кіретін қызметтерге 
туристің қуқығын жэне олардың ақысы төленгенінің фактісін 
растайтын құжат;

11) туристік жолдама - туристік қызмет көрсету кешенін алуға 
қуқықты растайтын қркат; 12) туристік қызмет - жеке немесе 
заңды тулғалардың туристік қызмет корсеіу жөніндегі кәсіпкерлік 
қызметі;

13) туристік қызмет көрсету - турнстің саяхаты кезеңінде жэне
осы саяхатқа байланысты оның қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін ұсынылатын қажетті қызмет көрсетулер (орналастыру, 
тасымалдау, тамақтандыру, экскурсиялар, туризм
нұсқаушыларының, гидтердің (гид-аудармашылардың) қызмет 
көрсетулері жэне сапар мақсатына байланысты көрсетілетін басқа 
да қызметтер);

14) туристік қызмет көрсетуге арналған шарт - өтемді туристік 
қызмет көрсету бойынша туристік қызметті жүзеге асыратын түлға 
мен туристің арасындағы келісім;

15) туристік қызметті жүзеге асыратын түлғалар - турат енттер, 
туроператорлар, туризм нұсқаушылары, сондай-ақ өз бетінше 
туристік қызмет көрсететін гидтер (гид-аудармаіпылар), 
экскурсоводтар;

16) туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың 
мемлекеттік тізілімі - туристік қызметті жүзеге асыратын 
тұлғаларды есепке алу құжаты;

17) туристік маршрут - туристің (саяхат кезінде) танымдьнс;, 
спорттық, эстетикалық не өзге де мақсаттармен өту, қарау ушін 
белгіленген барлық географиялық мекендердің, болу объектілерінің 
тізбесін көрсететін жүру жолы;

18) гуристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімі
- туристік маршруттар мен соқпақтарды есенке алу қүжаты;
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19) туристік операторлық қызмет (туроператорлық қызмет) — 
қызметтің осы түріне лицензиясы бар жеке жэне (немесе) заңды 
түлғалардың туристік өнімді қалыпгастыру, оны туристік агенттер 
мен туристерге усыну жэне өткізу, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының резиденті емес қалыптастырған туристік өнімді 
ұсьшу мен откізу жоніндегі кәсіпкерлік қызметі (бүдап эрі -  
туроператор);

20) туристік өнім - саяхат барысында туристің қажеттіліктерін 
қанағаттандыруга жеткілікті туристік қызмет корсетулер 
жиынтығы;

21) туристік өнімді үсыну - туристік қызмет көрсетуге 
бағытталған шаралар (жарнама, мамандандырылған көрмелер мен 
жэрмеңкелерге қатысу, туристік өнімді өткізу жөніндегі туристік 
ақпарат орталықтарын үйымдастыру, каталогтар, буклеттер шығару 
жэне тарату) кешені;

22) туристік ресурстар - туристік көрсету объектілерін 
қамтитьш табиғи-климаттық, тарихи, элеумеггік-мәдени, сауықтыру 
объектілері, сондай-ақ туристердің рухани қажетгіліктерін 
қанағаттандыра алатын, олардың дене күшіи қалпына келтіріп, 
дамытуға жәрдемдесетін озге де объектілер;

23) туристік нарық - туристік қызмет саласындағы тауарлар 
(жүмыстар, қызмет корсетулер) мен ақша айналысы;

24) туристік сала - негізгі қызмет саласы туристік қызмет 
көрсету, туристік өнім жасау, оларды ішкі жэне халықаралық 
нарықтарда үсьшу мен өткізу болып табылатын экономика саласы;

25) туристің төтенше жағдайға үінырауы - туристің саяхаттан 
оралмауы, сондай-ақ туристің қаза болуына немесе оиың 
денсаулығына зиян келтіруге әкеи соққан немесе экеп соғуы мүмкін 
авария, зілзала немесе апат нәтижесінде туыидаған, саяхат кезінде 
белгілі бір аумақта болган оқиға;

26) уэкілетті орган - туристік қызмет саласындағы мемлекетгік 
басқару функңияларын жүзеғе асыратын орталық атқарушы орган;

27) экскурсант - уақытша болатын елдегі (жердегі) туристік 
ресурстарды танымдық мақсатта жиырма төрт сағаттан аспайтын 
уақытқа барып көретін жеке түлға;

28) экскурсия - жеке тұлғаның уақытша болатын елдегі 
(жердегі) турисгік ресурстарды танымдық мақсатта жиырма торт 
сағаттан аспайтын уақытқа барып, көруі;
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29) жскурсиялық қызмет - уақытша болагын елдегі (жердегі) 
туристік ресурстарға танымдық мақсатта келуді ұйымдастыру 
жөніндегі кэсіпкерлік қызмет, ол турнстерді орналастыру (ігүяету) 
жөніндегі қызметті көздемейді жэне жнырма төрт сағатган 
аспайтын мерзімді қамтнды;

30) экскурсовод - уақытша болатын елдегі (жердегі) п/рис іік 
ресурстармен таныстыру жөнінде туристерге экскурсиялық- 
ақпараттық, ұйымдастырушылық қызмет көрсетуге сай біліктілігі 
бар, кэсіби даярлықтан өткен жеке түлға.

Ескерту. 1-бап жаңа редакдияда - ҚР 2008.07.05. N 59-ІУ 
(қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгерту 
снгізу көзделген - ҚР 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми 
жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
Заңымен.

2-бап. Қазақстаи Республикасының туристік 
қызмет туралы завдары

1. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңдары 
Қазақстан Республикасыньщ Конституңиясына негізделеді жэне 
Қазақстан Реснубликасының Азаматгық кодексінен, осы Заңнан, 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықгық 
актілерінен түрады.

2.Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шартта 
Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы 
заңдарындағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, халықаралық шартта 
оның қолданылуы үшін заң шығарылуы талап етілетін жағдайларды 
қоснағанда, халықаралық шартгың ережелері қолданылады.

3-бап. Туристік қызметтің субъектілері мен объектілері

Туристік қызмет субъектілеріне:
1) туристік операторлар (туроператорлар);
2) туристік агенттер (турагенттер);
3) гидтер (гид-аудармашьшар), туризм нұсқаушылары, 

экскурсоводгар;
4) туристер жэне олардың бірлестіктері;
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5) экскурсаштар;
6) туриетік қызмет саласындағы өзге де бірлестіктер;
7) туристік қызмет саласындағы қогамдық қатынастарды 

реттейтін мемлекеггік органдар жатады.
2. Туристік қызмет объектілері - табиғи объектілер жэне табиғн- 

климаттық аймақтар, көрікті оръшдар, тарихи жэне әлеуметтік- 
мәдени корсету объектілері және саяхат кезінде туристердің 
қажеттерін қанағатгандыра алатын өзге де объектілер.

4-бап. Туристік индустрия

1. Туристік индустрия - турисгерді орналасгыру қуралдарының, 
көліктің, қоғамдық тамақтандыру объектілерінің, ойын-сауық 
объектілері мен қүралдарыиың, танымдық, сауықтыру, іскерлік, 
снорттық жэне өзге де мақсаттағы объектілердің, туристік қызметті 
жүзеге асыратын уйымдардыц, сондай-ақ экскурснялық қызмет 
жэне гидтер (гид-аудармашылар) қызмегін көрсететін ұйымдардың 
жиынтығы.

2. Туристік индустриядағы қызмет корсету түрлері:
1) турлар үсыну жөніндегі қызмет көрсету;
2) түратын орындар беру жөніндегі қызмет көрсету;
3) тамақгандыру жөніндегі қызмет көрсету;
4) ақпаратгық, жарнамалық қызмет корсету;
5) көлік қызмстін көрсегу;
6) ойын-сауық;
7) өзге де туристік қызмет көрсетудер.

5-бап. Туристік ресурстар

Қазақстан Республикасының туристік ресурстарыи сынынтау 
мен бағалау, олардың қорғалу режимі, қоршаған ортаға түсетін 
ауыртиаішқтың жол берілетін шегін ескере отырып пайдалану жэне 
Қазақстан Республикасының туристік ресурстары түгастығыш,щ 
сақталу тэртібі, оларды қалпына келтіру жөніндегі шаралар 
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тэртіппен 
айқындалады.
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6-бап. Туризмнің ұйымдық нысандары мен турлері

1. Халықаралық жэне ішкі туризм туризмнің укіымдық 
нысандары болып танылады.

2. Халықаралық туризм:
1) келу туризмін - Қазақстан Республикасының аумағында 

гурақты турмайтын адамдардың Қазақстан Республикасы шегіндегі
саяхатын;

2) шығу туризмін - Қазақстан Республикасының азаматгары 
мен Қазақстан Республикасында турақты туратын адамдардың 
басқа елге саяхатын қамтиды.

3. Ішкі туризм - Қазақстан Республикасының азаматтары мен 
оныц аумағында турақгы туратын адамдардың Қазақстан 
Реснубликасының шегіндегі саяхаты.

4. Туризмнің тұрлері - элеуметгік, экологиялық, шьггырман 
оқиғалы, спорттық, іскерлік, конгрестік, емдеу-сауықтыру, мэдени- 
танымдық, діни жэне басқа туризм.

7-бап. Туристік индустриядағы кврсетілетін қызметтер 
экспорты мен импөрты

1. Қазақстан Республикасының аумағына келу гуризмін 
үйымдастырумен байланысты туристік қызмет көрсету туристік 
қызмет көрсету экспорты болып табылады.

2. Басқа елге шыгуға байланысты туристік қызмет көрсету 
туристік қызмет көрсету импорты больш табылады.

2-тарау. ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТІ 
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

8-бап. Туристік қызметті мемлекеттік 
реттеудің принңиптері

Қазақстан Республикасында туристік қызметті мемяекеттік 
реттеудің негізгі принциптері мыналар болып табылады:

1) туристік қызметке жәрдемдесу жэне оның дамуті үшін 
қолайлы жағдайлар жасау;

2) туристік қызметтің басым бағытгарын айқындау жэне 
қолдау;
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3) Қазақстан Республикасы туралы туризм үшін қолайлы ел 
дегеи түсінікті қалыптастыру;

4) Қазақстан Республикасының туристері мен туристік қызметті 
жүзеге асыратьш түлғаларының жэне олардың бірлестіктерінің 
қауіпсіздігін, қүқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, сондай-ақ 
олардың мүдделері мен мүлкін қорғау.

9-бап. Туристік қызметті мемлекеттік реттеудің 
мақсаттары, басым бағыттары және тәсілдері

Туристік қызметті мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттары:
1) азаматтардың туристік қызмет саласында демалу, еркін 

жұріп-түру қүқықтарын қамтамасыз ету;
2) қоршаған ортаны қорғау;
3) туристерге тәрбие, білім беруге және оларды сауықтыруға 

бағытталғап қызмет үішн жағдайлар жасау;
4) саяхат жасау кезінде азаматтардың қажеттерін қамтамасыз 

ететін туристік индусгрияны дамыту;
5) туристік индустрияны дамыту есебінен жаңа жүмыс 

орындарын құру, мемлекеттің жэне Қазақстаи Республикасы 
азаматтарыньщ табыстарын молайту;

6) халықаралық туристік байланыстарды дамыту болып 
табьіпады.

2. Туристік қызметті мемлекетгік реттеудің басым бағыттары:
1) туризмді Қазақстан Республикасы экономикасының жоғары 

рентабельді саласы ретінде қалыптастыру;
2) туристік ресурстарды пайдаланған кезде Қазақстан 

Республикасьшың мемлекетгік мүдделерін ескеру, табиғи жэне 
тарихи-мәдени мүраларын қорғау;

3) балалардың, жасөспірімдердің, жасгардың, мүгедектер мен 
халықтың күнкөрісі төмен топтарьшың арасында туристік және 
экскурсиялық жүмысты үйымдастыру үшін жеңілдікті жағдайлар 
енгізу;

4) туристік индустрияны инвестиңиялау үшін қолайлы 
жағдайлар жасау;

5) ішкі, келу, әлеуметтік жэне өз бетінше туризмді қолдау және 
дамыту;

6) ішкі және халықаралық туризм қажеттерін қамтамасыз ету 
үшін туристік қызметтің тиімді жүйесін күру болып табьшады.
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3. Туристік қызметті мемлекеттік реттеу:
1) туризм индустриясын, туризмге инвестицияларды дамыту 

жөніндегі саясатты айқындау;
2) туристік қызмет саласындағы қатьшасгарды жетілдіруге 

багытталған нормативтік қуқықтық актілерді қабьшдау;
3) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы 

және техникалық ретгеу туралы заңнамасына сәйкес туристік 
қызметті лицензиялау, туристік қызмет саласындағы стандарттау;

4) бюджеттік заңдарға сэйкес туризмді дамытудың меми:екеттік 
бағдарламаларын эзірлеуге жэне іске асыруға бюджет қаржыларын 
бөлу;

5) туристік қызметті кадрмен қамтамасыз етуге жәрдемдесу;
6) отандық туристердің, туроператорлар мен турагенттердің 

жэне олардың бірлестіктерінің халықаралық туристік 
бағдарламаларға қатысуына жэрдемдесу;

7) ішкі жэне дүниежүзілік туристік рыноктарда туристік өнімді 
усынуға жэрдемдесу;

8) елдің туристік ресурстарын утымды жэне тиімді 
пайдалануды, есепке алу мен қорғауды қамтамасыз ету арқылы 
жүзеге асырылады.

Ескерту. 9-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан 
Республикасының 2007.01.12. N 222 (ресми жарияланған күнінен 
бастап алты ай өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2007.07.21. N 
307, 2008.07.05. N 59-ГУ (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан 
қараңыз) Заңдарымен

10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қүзыреті

Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) туризмді дамыгу жөніндегі мемлекетгік саясаіты 

айқындайды жэне іске асырады;
2) өз күзыреті шегінде туристік қызмет саласындағы 

қатынастарды ретгейтін нормативтік қүқықтық актілерді шығарады;
3) туристік қызмет саласыпдағы ғылыми қамтамасыз етудің 

мемлекеттік жүйесін күрады;
4) туристік қызметті жүзеге асыратын түлғаларға 

қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;
5) туристік қызмет көрсетудің үлгі шартын бекітеді;
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6) уәкілетті органның ұсынуы бойынша туризм жөніндегі 
кеңестің дербес құрамын жэне ол туралы ережені бекітеді;

7) шет мемлекеттермен туризм саласындағы ынтымактастықты 
жэие озара іс-қимыл жасасуды жүзеге асырады;

8) туристік қызмет көрсету ережелерін бекітеді;
9) туристік ақпарат орталықтарын күрады;
10) туризм саласындағы мамандарды к.әсіптік даярлауға, қайта 

даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы 
талаптарды айқындайды;

11) өзіне Қазақстан Республикасының Конституңиясымен, 
заңдарымен жэне Қазақстан Республикасы Президентінің 
актілерімен жүктелген өзге де функңияларды орындайды. Ескерту.
10-бап жаңа редакңияда - ҚР 2008.07.05 N 59-ІУ (қолданысқа 
енпзілу тэртібін 2-баптан қараңыз), өзгеріс енгізілді - 2011.07.05 N 
452-ГУ (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.15 N 461- 
IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Уәкілетті органның құзыреті

Уэкілетті орган:
1) Қазақстан Республикасында туристік саланы дамыту 

бағдарламасын эзірлейді;
2) туристік салаға ішвестиңиялар тарту жөніндегі бірыңғай 

саясатты қалыптастыруға жэне іске асыруға қатысады;
3) туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты, туризм 

мен туристік индустрияны дамытудың стратегиясын, мемлекеттік, 
салалық (секторлық) бағдарламаларын іске асырады;

4) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді 
әзірлейді жэне бекітеді, заңнаманы қолдану тэжірибесін 
жинақтайды жэне оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;

5) Қазақстан Республикасының лиңензиялау туралы 
заңнамасына сэйкес туроператорлық қызметті лиңензиялауды 
жүзеге асырады;

6) туристік қызмет саласындағы салааралық және өңіраралық 
үйлестіруді, оның ішінде облыстар (реснубликалық маңызы бар 
қала, астана) әкімдіктерінің туризмді дамыту бағдарламалары мен
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жоспарларын үйлестіруді, туристік қызмет саласындагы меншік 
нысандарына қарамастан, отандық, шетелдік жэне халықаралық 
туристік, қоғамдық жэне басқа да үйымдар мен туристік қызметті 
жүзеге асыратьш түлғалармен өзара іс-қимьш жасасуды жүзеге 
асырады;

7) соттарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес 
талап-арыздар береді;

8) Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы 
заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жузеге асырады;

9) алып тасталды - ҚР 2011.07,15 N 461-IV (алғашқы ресми 
жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң қолдаиысқа енгізіледі) 
Заңымен;

10) өз қүзыреті шегінде туристік қызмет саласындағы 
халықаралық шарттарды эзірлейді, жасасады жэне орындайды, 
сондай-ақ халықаралық үйымдарда жэне халықаралық іс-шараларда 
мемлекеттің туризм саласындағы мүдделерін білдіреді жэңе 
олардың жүмысьша қатысады; 11) туристерді орналастыру 
орындарын сыныптау ережелерін бекітеді;

12) туристік қызмет саласындағы мамаидарды қайта даярлау 
жэне біліктілігін арттыру ережелерін бекітеді;

13) туристік қызметті жүзеге асыратын түлғалардың 
мемлекеттік тізілімін жэпе туристік маршруттар мен соқпақтардың 
мемлекеттік тізілімін қалыптастыру жэне жургізу ережелерін 
бекігеді; 14) техникалық реттеу жэне метрология 
жөніндегі уэкілетті органмен бірлесе отырып, туристік қызмет 
саласындағы стандарттау аясындағы қызметті реттейді;

15) Қазақстан мен оның туристік мүмкіндіктері туралы 
ақпаратты халықаралық туристік нарықта жэне мемлекет ішінде, 
оның ішінде туристік қызмет саласындағы республикалық жэне 
халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелер өткізу жольімен таратады;

16) турйзм мен туристік индустрияны дамытудың 
стратегиялық бағыттарын кешендік талдауды, болжауды жүзеге 
асырады жэне туристік саланы дамытудың жай-күйіне мониторинг 
жургізеді;

17) туристік нарықты зерттеуге, туристік қызмет саласындағы 
баспа, жарнамалық жэие картоірафиялық өнімге мемпекеттік 
тапсырысты орналастырады;
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18) турисхік салаңьі дамытуға үлес қосқан түлғаларды
Қазақйан г Республиқасыңың мемлекеттік наград аларымеі і
марапаттауға жэне қүрметті атақтарын беруге үсьінады;

19) жеке күрамды жэне туризм жөніндегі кеңес туралы ережені 
әзірлейді және бекітуге үсынады;

20) «Қазақстан Ресгіубликасындағы мемлекепік бақылау және 
қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
ведомстволық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, 
тәуекел дэрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер 
жоспарларын әзірлейді жэне бекітеді:

21) осы Заңда, Қазақстан Рёспубликасының озге де заңдарында, 
Қазақстан Республикасы Президентінің жэне Қазақстап 
Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген озге де 
өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Бскерту. 11 -бап жаңа редакңияда - ҚР 2008.07.05 N 59-ІУ 
(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгеріс енгізілді - 
2009.07.17 N 188-ІУ (қодданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан 
қараңыз), 2010.03.19 № 258-ІУ, 2011.01.06 N 378-ІҮ (алғашқы ресми 
жарияланғанынан кейін күнгізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі), 2011.07.05 N 452-ІУ (2011.10.13 бастап қолданысқа 
енгізіледі), 2011.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынап 
кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

12-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың) жергілікті атқарушы органдарының 

(әкімдіктерінің) қүзырегі

Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
әкімдігі:

1) тиісті экімшідік-аумақтық бірлікгің аумағында туристік 
қызмет саласындағы мемлекеттік саясатгы іске асырады және 
үйлестіруді жүзеге асырады;

2) туризмді және туристік индустрияны дамыту стратегиясы, 
мемдекетгік, салалық (секторлық) бағдарламалары аясында 
туризмді дамытудың өңірлік бағдарламадары мен жоспарларын 
эзірлейді;

3) өңірлік туризмді дамыту бағдарламаларын орындауға 
бағытталған іс-шаралардың атқарылуын жүзеге асырады;
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■I) лIII,III тасталды - ҚР 2011.07.15 N  461-IV (алғашқы ресми 
м.ііршііпіітхныиан кейін алты ай еткен соң қолданысқа енгізіледі) 
Іиңымои;

■>) тиісті экімшілік-аумақтық бірліктің аумағында: туристік 
і і.іімгпі жүзеге асыратын түлғалардың мемлекеттік тізіліміне; 
іурікггік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізіліміне 
і іп і іу үшін қажетті ақпаратты қалыптастырады жэне уэкілетті 
■ і н .іііі л тоқсан сайын береді;

(і) гуристік қызметтер көрсету нарығыиа талдау жасайды жэне
111 и і і о к і мшілік-аумақтық бірліктің аумағьшда туризмнің дамуы 
і урііні»! қажетгі мэліметтерді уэкілетті органға табыс етеді;

7) облыстық (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
іуріитік ресурстарды қорғау жөніндегі шараларды эзірлейді жэне 
ічііізеді;

8) гиісті экімшілік-аумақтық бірліктің аумағьшда турисгік 
ііндуі грия объектілерін жоспарлау жэне салу жөніндегі қызметті 
уНлостіреді;

')) балалар мен жастар лагерьлерінің, туристер бірлестіктерінің 
і і і іме гіпе жэне өз бетінше туризмді дамъпуға жәрдем көрсетеді;

10) туристік қызмет субъектілеріне туристік қызметті 
, мі.імдастыруға байланысты мәселелерде эдістемелік жэне 
і і .ін улыациялық комек көрсетеді;

I I ) халықты жұмыспен қамтуды үлғайту шарасы ретінде 
іурипік қызмет саласындағы кэсіпкерлікті дамытады жэне 
і.олдайды;

12) туристік ақпаратты, оның ішінде туристік элеует, туризм 
. ■( і і.ск іілері мен туристік қызметті жүзеге асыратын түлғалар 
і ур ил ы  ақнаратты береді;

I V) іурисгік ақиарат орталығын қүрады;
14) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан 

I'. еиубликасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға 
(ііуи гслетііх өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Ііекерту. 12-бап жаңа редакңияда - ҚР 2008.07.05. N 59-ІУ 
(мшдшіысқа еигізілу тэртібін 2-баптан қараңыз), өзгеріс епгізілді - 
201 1.07.05 N 452-ІУ (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 
'01 1.07.15 N 461-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты 

(ін огкен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
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13-бап. Туризм жөніндегі кеңес

1. Туризм жөиіидегі кеңес консультаңиялық - кеңесші орган 
ретінде Қазақстан Республикасының Үкіметі жанынан күрылады.

2. Туризм жөніндегі кеңестің құрамына уэкілетгі органның 
жэне мүдделі мемлекеттік органдардьщ өкілдері, сондай-ақ туристік 
қызмет саласындағы қауымдастықтар мен өзге де бірлестіктердің 
өкілдері кіреді.

3. Туризм жөніндегі кеңес:
1) Туризмді дамыту, 'экономиканың осы саласына 

инвестициялар тарту, Қазақстан Республикасына келудің қолайлы 
режимін қамтамасыз ету жәие туристердің шетелге шыгуы үшін 
жагдайлар жасау, республиканың туристік имиджін қалыптастыру, 
туристік қызмет саласында мамандар даярлау мәселелері бойынша 
үсыныстар әзірлейді;

2) туристік қызмет көрсетуді түгынушыларды қызмет көрсету 
сапасы туралы хабардар ету мақсатында өзі бекіткен тәртіп 
бойынша туристік қызметті жүзеге асыратын трсғалардың 
рейтингін жүргізеді. 4. (Алып тасталды - ҚР-ның 2008.07.05. 
N 59-ІУ (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

Ескерту. 13-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. 
N 59-ІУ (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен. '

14-бап. Туристік ақпарат орталығы

Туристік ақпарат орталығы Үкімет жэне (немесе) облыстың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) экімдігі қүратын, 
Қазақстан мен оның туристік әлеуеті туралы ақпаратгы 
қалыптастыру жэне тарату, туристік өнімді халықаралық туристік 
нарықта жэне мемлекет ішінде үсыну үшін, сондай-ақ туристік 
қызмет саласында жаңа кэсіпкерлік субъектілерін дамытуға жағдай 
жасау жэне ғылыми-эдістемелік қамтамасыз ету мақсатында 
күрьшатын үйым болып табылады.

Ескерту. 14-бап жаңа редакцияда - ҚР-ның 2008.07.05. N 59-ІУ 
(қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
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3-тарау. ТУРИСТІК ҚЫЗМЕТТІ ¥ЙЫМДАСТЫРУ

15-бап. Туристік қызметті жүзеге асырудың 
жалпы шарттары

1. Туроператорда және турагентте туроператордың және 
іурагенттің азаматтық-күқықтық жауапкершілігін міидетті 
сақтандырудың жарамды шарты болган кезде туроператорлық жэне 
турагенпік қызметті жүзеге асыруға жол беріледі. Туроператор 
және турагент туралы мэліметтер олардың өтініштері негізінде 
гуристік қызметті жұзеге асыратын тұлғалардың мемлекеттік 
гізіліміне енгізіледі.

2. Қазақстан Республикасының лиңензиялау туралы 
заңнамасына сэйкес 'гуроператорлық қызмет лиңензияланатын 
қызмет тұрі болып табылады. Туроператор туристерге дербес 
иемесе туристер алдындағы оның міндеттемелерінің бір бөлігін 
иемесе барлығын орындау жүктелетін үшінші түлғаларды тарту 
арқылы туристік онімге кіретін барлық қызмет көрсетуді 
қамтамасыз егеді. Туроператорлық қызметке берілетін лиңензияның 
қолданылуын тоқтата түру, бүрын жасалған шарттардан 
туындайтын міндеттемелерді қоспағанда, туронераторлық қызмет 
көрсетуге тыйым салуға экеп соғады. Туроператорлық қызметке 
берілетін лиңензияның қолданылуын тоқтата түру, туроператорлық 
қызметке берілетін лиңензиядан айыру Қазақс і ан Республикасының 
экімшілік қүқық бүзушылық туралы заңнамасында көзделген 
тәртіппен жүзеге асырылады.

3. Турагент турагенттің азамагтық-қүқықтық жауапкерші-лігін 
міндетті сақтандыру шартын жасаған (қайта жасаған) сәттен бастап 
бес жүмыс күні ішінде туристік қызметті жүзеге асыратын 
түлғалардың мемлекеттік тізіліміне мэліметтерді енгізу іуралы 
өтінішті уэкілетті органға жоддауға міндетті.Турагент Қазақстан 
Республикасының заңиамасына сэйкес күрылған, туроператор 
қалыптастырған туристік өнімді ғана туристерге үсынады жэне 
откізеді.Тураіенттің туристік өнімді үсынуы мен өткізуі 
туроператормен жазбаша нысанда жасалған, туристік өнімді 
өткізуге арналған агенттік шарт негізінде жүзеге 
асырылады.Туроператор мен турагент арасындағы туристік өнімді
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өткізуге арналған агенттік шартта міндеттх түрде туристік өнімді 
қалыптастырған туроператор туралы, туроператор мен турагенттің 
азамдттық-қуқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 
шарттары туралы мәліметтер, туристік бағдардың сипаттамасы, 
туристік өнім туралы дәйекті ақпарат болуға тиіс.

4. Туристік өнімнің қүрамында жоқ экскурсиялық қызметті 
немесе туризм нүсқаушысының қызметін көрсеткен кезде 
экскурсоводтың, гидтің (гид-аудармашьшың), туризм 
пұсқаушысының қызметін көрсететін тулғапар туристерге 
саяхаттың ерекшеліктері, олар саяхат жасаған кезде кездесетін 
қауін-қатерлер туралы мэлімет беруге, сондай-ақ туристердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу шараларын 
қабылдауға, оның ішінде саяхат кезінде туристермен болатын 
төтенше жағдайлар туралы мүдделі мемлекеттік органдарға жэне 
туристің отбасына ақпарат беруге міндетті.

Ескерту. 15-бап жаңа редакңияда - ҚР 2011.07.15 N 461 -IV 
(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

15-1-бап, Туристерді орналастыру 
орындарыиың сыныптамасы

1. Туристерді орналастыру орындары туристер легін және 
барлық туризм түрлерінен түсетін кірістерді арттілруға жэрдемдесу 
мақсатында сыньшталуға тиіс.

2. Сыныптама жүргізу кезінде туристерді орналастыру 
орындарьш сыныптау ережелерінің негізінде санаттардың біріне 
аттестаттауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін туристерді 
орналастыру орындарының сипаттамалары қаралады. 3. Туристерді 
орналастыру орьшдарын сыньштау ережелері негізгі мақсаттарды, 
үйымдық қүрылымды, ең төменгі талаптарды айқындайды және 
туристерді орналастыру орындарына санаттар беру тэртібін 
реттейді.

Ескерту. 15-1-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05. N 59- 
IV (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
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Статья 15-2. Туристік өнімді қалыптастыру

1. Туристік өнімді қалыптастыру - туроператордьщ туристік 
өнімге ісіретін жекелеген туристік қызметтер көрсетеііи ушінші 
гулғалармен шарттарды жасасу жэне орындау жөніндеті қызметі.

2. Туродератор туристік өнімді өз қалауы бойьпшіа туристік 
нарықтың конъюнктурасын негізге ала отырып немесе нақгы 
гапсырыс бойынша қалыптастырады.

3. Туроператор кірегін қызметтер көрсетуге куқықты 
жекелеген туристік қызметтер көрсетуді усынатын тұигалармен 
жасалатын шарттар негізінде алады.

Ескерту. 15-2-баппен толықтырылды - ҚР-ның 2008.07.05. N 59- 
IV (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

16-бап. Туристік қызмет саласындағы стандарттау

Туристік қызмегті стандарттау Қазақстан Республикасыньщ 
техникалық реттеу туралы заңнамасына сэйкес жүзеге асырылады.

Ескерту. 16-бап жаңа редакңияда - ҚР-ның 2008.07.05. N 59-ІУ 
(қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

17-бап. Туристік қызмет көрсету іпарты

1. Туристік қызметтер көрсету шарт негізінде жұзеге 
асырылады. Туристік қызмет көрсету шарты, гидпен (гид- 
аудармашымен) жэне экскурсоводпен жасалатын шарттарды 
қоспағанда, жазбаша нысанда жасалады жэне Қазақстан 
Респубяикасының зацнамасына сәйкес болуға тиіс. Туристік 
қызметтер көрсету шартының елеулі талаптары Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекіткен улгі шартга белгіленеді.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР-ның 2008.07.05. N 59- 
IV (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен. 2. 
(Алып тасталды - ҚР-ның 2008.07.05. N 59-ГУ (қолданысқа ешізілу 
тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

3. Шартгы жасасу кезінде басшылыққа алынған мэн-жайдың 
елеулі турде өзгеруіне байланысты тараптардың эрқайсысы шартты 
өзгертуді немесе бузуды талап етуге қуқылы.



4. Мэн-жайлардың елеулі тұрде өзгеруіне мыналар жатады:
1) саяхат жагдайларының нашарлауы, саяхат мерзімінің 

өзгеруі;
2) көлік тарифтерінің ойламаган жерден өсуі;
3) салықтар мен аяымдардьщ және бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдердің жаңа ставкаларын енгізу немесе олардың 
қолданыстагы ставкаларының артуы;

4) тараптардың келісімі бойынша белгіленетін өзге де негіздер.
5. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлга шартты 

орьшдамаган немесе тиісінше юрындамаған ретте турист Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген жагдайларда жэне 
тәртіппен шартты бұзуга құқылы.

6. Туристік қызметті жүзеге асыратын түлғага шартты 
орындаудан бас тарту туралы хабардар етілгенге дейін корсетілген 
қызметгері үшін олардың іс жүзінде шығарған шығындарын 
толеген жағдайда, саяхат басталғанға дейін шартты орындаудан бас 
тартуға құқылы.

7. (Алып тасталды - ҚР-ның 2008.07.05. N 59-ІУ (қолданысқа 
енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

8. Турдың құрамына кіретін туристік қызметтер көрсетілуін 
сатып алған жағдайда туристік ваучер туристің тиісті қызмет 
корсетуді пайдалану құқығын растайтын құжат болып табылады. ,

9. Туристің кінзсінен туристік қызмет көрсету шартын 
орындау мүмкін болмайтын жағдай туындаған ретге, егер заң 
актілерінде немесе өтелмелі қызметтер көрсету шартында өзгеше 
көзделмесе, көрсетілген қызметтерге толық көлемде ақы толенуі 
тиіс.

10.Туристік қызмет көрсету шартын орындаудың мүмкіи 
болмауы тараптардың бір де бірі жауап бермейтін мэн-жайлар 
бойынша туындаған жағдайда, егер заң актілерінде немесе шартта 
өзгеше көзделмесе, турист туристік ұйымға іс жүзінде шығарған 
шьнындарын өтейді.

11. Туристің кінэсінен болған жағдайды қоспағанда, туристік 
қызметгі жүзеге асыратын тұлға тапсырыс берушіге шарпы 
бұзудан келтірілген залалдарды толық өтеген жағдайда ғана шартты 
орындаудан бас тартуға құқылы.

12. Басқа елге келген жері бойынша не жүру барысындағы 
маршруты бойынша шарт талаіггарына сәйкес келмеген жағдайда
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туристік қызметті жұзеге асыратын тұлға шарт талаитарыиьщ 
тиісінше орьгадалмаганы үшін жауапты болады.

Ескерту. 17-бапқа өзгерту енгізілді - Қазақстан 
Республикасының 2007.01.12. N 222 (ресми жарияланған кұнінен 
бастап алты ай еткеннен кейін қолданысқа енгізіледі), 2008.07.05. N 
59-ІУ (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңцарымен.

18-бап. Залалдар мен моральдық зиянды өтеу, туристік қызмет 
көрсету шартын өзгерту жағдайлары

1. Туристерге келтірілетін залалдар мен моральдық зиянды 
өтеу Қазақстан Республикасының заңдарына сэйкес жүргізіледі.

2. Туристік ұйым саяхат жасау кезінде дулей күшгің ықпалы 
салдарынан туристке келтірілген залал үшін жауап бермейді.

3. Жолаушыларды көліктің кез келген түрімен тасымалдаған 
кезде туристік қызметті жүзеге асыратьш түлға туристке 
жөнелтілетін жэне баратын пункітер атаулары, жолаушылардың 
негізгі қүқықгары мен міндеттері көрсетілген жеке немесе топтық 
(туристер тобына қызмет көрсету кезінде) тасымалдау құжатын 
(билетін) беруге міндетті.

4. Турисгік қызметті жүзеге асыратын түлға туристің тетенше 
жағдайға тап болғаны туралы туристің отбасын өз есебінен жазбаша 
түрде хабардар етуге міндетгі.

Ескерту. 4-тармақ жаңа редакңияда - ҚР-ның 2008.07.05. N 59- 
IV (қолданысқа енгізілу тәргібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

5. Өлшеуге берілмеген жүкті тасымалдау, оның сақталу 
жауапкершілігі туристке жүктеледі. Егер туристік қызметгі жүзеге 
асыратын тұлға билет, жүк квитанңиясын немесе тасымалдауға 
қабылданған жүктің жөнелтпе қүжатын берсе, бірақ олар дұрыс 
ресімделмеген болса немесе жоғалса, немесе оларды қандай да бір 
басқа себептермен ұсыну мумкін болмаса, тасымалдау шарты 
күшінде қалады.

6. Туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға шартпен көзделген 
мэн-жайлар өзгерген жағдайда жэне шарттың талаптарын елеулі 
түрде өзгерту қажет болған жағдайда туристке жазбаша нысанда 
осындай өзгерістердің сипаты жэне ықтимал салдарлары туралы 
дереу хабарлауға міндетті.

Ескерту. 18-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. N 59- 
IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
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19-бап. Туристік қызметті жүзеге асыратып тұлғалар

1. Туристік қызметті жүзеге асыратын түдғалар өз филиалдары 
мен өкілдіктерін ашуға қүқылы.

2. Туристік қызметті жүзеге асыратын түлғалар эділет 
органдарында тіркелген, туристік қызметті жүзеге асыратын басқа 
түлғалардың атауларын пайдалана алмайды.

Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.15 N 461-IV 
(алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты ай откен соң 
қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

20-бап. Туристік кызметті жүзеге асыратын 
тұлғалардың бірлестіктері

Туристік қызметті жүзеге асыратын түлғалар жэне гуристік 
индустрияның өзге де түлғалары оздерінің кәсіптік қызметін 
үйлестіру, сондай-ақ ортақ мүдделерді білдіру жэне қорғау 
мақсатында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
тэртіппен қауымдастықтар (одақтар) нысанында бірлестіктер күра 
алады.

Ескерту. 20-бапқа озгерту енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. N 59- 
IV (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

21-бап. Туристердің бірлестіктері

Қазақстан Республикасыньщ азамагтары туристердің 
күқықтары мен мүдделерін қорғау, туризмді дамытута жэрдемдесу 
мақсатында қоғамдық бірлестіктер қүра алады.

22-бап. Туристік қызмет саласындағы 
мамандарды кәсіптік даярлау

1. Туризм саласындағы мамандарды кэсіптік даярлауды, қайта 
даярлауды білім беру саласында тиісті лицензиялары бар білім беру 
үйымдары жүзеге асырады.

2. Туристік қызмет саласындағы мамандарды қайта даярлау 
жэне олардың біліктілігін арттыру тәртібін уэкілетгі 
орган айқындайды.
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Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан
Республикаеының 2004.12.20. N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі), 2008.07.05. N 59-ІУ (қолданысқа енгізілу 
тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

23-бап. Гид (гид-аудармашы), 
туризм нұсқаушысы, экскурсовод

Қазақстан Республикасының азаматы ғана гид (гид- 
аудармашы), туризм нусқаушысы, экскурсовод бола алады.

4-тарау. ТУРИСТІҢ ҚҮҚЬІҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ, 
ТУРИСТІҢ ҚАУШСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

24-бап. Туристің қуқықтары

Транзитті қоса алғанда, саяхатқа әзірленген, саяхат жасағаи 
кезде туристің:

1) өзінің жеке басына немесе мүлкінің қауіпсіздігіне қол 
сүғылған жағдайда консулдық, дипломатиялық, озге де 
мемлекеттік, сондай-ақ туристік өкілдікгерге отінішпен жұгінуге;

2) уақытша болатын елге (жерге) бару, сондай-ақ уақытша 
болған едцен (жерден) шығу жэне сонда болу ережелері турапы, 
уақьггша болатын ел (жер) заңнамасының ерекшеліктері туралы, 
жергілікті халықтың эдет-ғурпы туралы, діни салт, қасиетті 
орындар, табиғи, тарихи, мэдени ескерткіштер жэне туристерге 
корсетілетін, ерекше қорғаудағы басқа да объектілер, қоршаған 
ортаның жай-күйі туралы қажетті және дурыс ақпарат алуға;

3) еркін жүріп-туруга, уақыгша болатын елде (жерде) 
қабылданғап шектеу шараларын ескере отырып, туристік 
ресурстарға еркін қол жеткізуге;

4) туристік қызметті жүзеге асыратын тулға туристік қызмет 
көрсету шартын орындамаған жағдайда келтірілген залал мен 
моральдық зиянның Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тәртіпнен отелуіне;

5) шуғыл медиңиналық жэрдем алуға;
6) шетелдік туристердің қүқықтық көмек жэне комектің өзге де 

түрін алуына Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік 
органдарының жэрдемдесуіне;
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7) туристердің колда бар байланыс құралдарына кедергісіз қол 
жеткізуіне құқығы бар.

Туристердің өзге қуқықтары болатын елдің (жердің) 
заңцарымен айқындалады.

Ескерту. 24-бапқа өзгеріу енгізілді - ҚР-ның 2008.07.05. N 59- 
IV (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

25-бап. Туристің міндеттері

Саяхат жасаған кезде, транзитті қоеа алғанда, турист:
1) уакытша болатын елдің (жердің) заңдарын сақтауға;
2) уақытШа болатын елдегі (жердегі) қоршаған ортаны 

сақтауға, табиғи, тарихи жэне мэдени ескерткіштерге уқыпгы 
қарауга;

3) уақытша болатын елге (жерге) келу жэне онда болу, сондай- 
ақ уақытша болатын елден (жерден) кету ережелерін жэне 
транзиттік жұріп өтетін елдердегі ережелерді сақтауға;

4) саяхат кезінде жеке өзінің қауіпсіздігі ережелерін сақтауға 
міндетті.

Туристің өзге міндеттері болатын елдің (жердің) заңдарымен 
айқындалады.

26-бап. Туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

1. Қазақстан Республикасының аумағында туристердің 
қауіпсіздігіне Қазақстан Республикасы кепілдік береді. Қазақстан 
Республикасы Қазақстан Республикасының турист-азамаітарына 
оның шегінен тыс жерлерде қорғау жэне оларға қамқорлық жасау 
кепілдігін береді.

2. Туристердің қауіпсіздігі деп туристердің жеке қауіпсіздігі, 
олардың мүлкінің сақталуы және саяхат кезінде қоршаған ортаға 
залал келтірмеуі, сондай-ақ туризмді заңсыз көші-қон мен үшінші 
елдерге транзит, азаматтарды сексуалдық, еңбек жэне өзге де 
мақсатгарда пайдалануға жол бермеуге бағытталған шаралар кешені 
түсініледі.

3. Уәкілетті орган туристік қызметті жүзеге асыратын 
түяғаларды жэне туристерді уақытша болатын елдегі (жердегі) 
ықтимал қауіптер туралы хабардар етеді.
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4. Туристік қызметті жүзеге асыратын түлғалар туристерге 
саяхат басталудан ұш күн бұрын жазбаша түрде уақытша болатын 
елі-е (жерге) бару, уақытша болған елден (жфден) шығу және сонда 
болу ережелері туралы, заңнамасы туралы, жергілікті хгшықтың 
салт-дәстүрлері туралы, діни әдет-ғұрпы, қасиетті орындар, табиги, 
тарихи, мэдени ескерткіштер жэне туристерге көрсетілетін, ерекше 
қоргаудагы басқа да объектілер, қоршаған ортаның жай-күйі 
туралы, сондай-ақ саяхат жасаған кезде тап болуы мұмкін қауіптер 
туралы қажетті жэне дұрыс ақпаратгы қамтитын саяхаттың 
ерекшеліктері туралы мәліметтер беруге жэне туристердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталган алдын алу шараларын 
жүзеге асыруға міндетті.

Ескерту. 4-тармақ жаңа редакңияда - ҚР-ның 2008.07.05. N 59- 
IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

5. Туристік қызметті жүзеге асыратын түлғалар уәкілетгі орган 
мен табиғи жэне техногендік сипаттағы төтенше жгіғдайлар 
саласындағы уэкілетті органға, сондай-ақ туристің отбасына саяхат 
кезінде туристің төтенше жағдайға үшырағаны туралы білген 
немесе білуге тиіс кезден бастап дереу хабарлауға міндетті. Егер 
шетелдік туристер - Қазақстан Республикасының аумағыида немесе 
Қазақстан Республикасьпшң турист азаматгары Қазақстан 
Республикасынан тысқары жерлерде төтенше жағдайға үшыраған 
болса, туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар дипломатияльгқ 
қызмет органдарына да хабарлауға міндетті.

Ескерту. 5-тармақ жаңа редакңияда - ҚР-ның 2008.07.05. N 59-
IV (қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

6. Өзі уақытша болатын елге (жерге) саяхат жасағысы келетін 
туристер халықаралық медиңииа талаптарына сэйкес 
профилактикадан өтуге міидетті.

7. Қазақстан Республикасының аумағында қасіретке душар 
болған туристерге қажетті көмекгі Қазақстан Республикас ының 
Үкіметі белгілеген мамандандырылған қызметтер жүзеге асырады.

8. Уэкілетті орган мүдделі министрліктермен жэне басқа да 
атқарушы органдармен бірлесіп, туристерді қорғау жэне олардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағдарламасын әзірлеп, оның 
орындалуын үйымдастырады.

9. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, асіананың) 
экімдігі туристерді қорғаудың жэне олардың қауіпсіздігін
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қамтамасыз етудің аймақтық бағдарламасьш әзірлеп, оның 
орындалуын ұйымдастырады.

Ескерту. 26-бапқа өзгеріс енгізілді - Қазақстан 
Республикасының 2004.12.20. N 13, (2005 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.07.05. N 59-ІУ (қолданысқа 
енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

27-бап. Туристік қызметті жұзеге асыру 
кезіндегі сақтапдыру

1. Халықаралық шарттарда, уақыгша болатын елдің (жердің) 
заңдарында көзделген реттерде, туроператор немесе турагент, 
турист өмірі мен денсаулығын сақтандыру туралы куэлікті табыс 
еткен жағдайда шетелге шығу көзделетін туристік жолдаманы 
сатады.

2. Сақтандыру шартында туристке медиңиналық көмек корсету 
ақысы жэне сақтандыру жағдайы тікелей уақытша болатын елде 
(жерде) туындаған кезде олардың шьіғынының орнын толтыру 
көзделуге тиіс.

3. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан 
Республикасының аумағына келетін туристерге өмірі мен 
денсаулығын сақтандыру туралы куэлігі болуы жөнінде талап 
белгілеуге құқылы.

4. Туроператор мен турагент туристік қызмет көрсетуге 
жасалған шарттардан туындайтын азаматтық-кұқықтық 
жауапкершілікгі сақтандыруға міндетті.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

28-бап. Қазақстан Реснубликасының туристік қызмет 
туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы 
заңнамасын бүзу Қазақстан Республикасының заңдарына сэйкес 
жауаптылыққа экеп соғады.

Ескерту. 28-бап жаңа редакңияда - ҚР-ның 2008.07.05. N 59-ІУ 
(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.
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28-1-бап. Туристік қызмет саласындағы 
мемлекеттік бақылау

1. Туристік қызмет саласындағы мемлекеттік бақылау гексеру 
нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.

2. Тексеру "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
бақилау жэне қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес жузеге асырылады. Мемлекетгік бақылаудащ өзге де 
нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

Ескерту. 28-1-бап жаңа редакңияда - ҚР 2009.07.17. N 188-ІУ 
(қолданысқа енгізілу тэртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгерту 
енгізілді - ҚР 2011.01.06 N 378-ІУ (алгашқы ресми 
жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі) Заңымен.

29-бап. Өтпелі ережелер

Осы Заң қолданысқа енгізілген кезде туристік қызметгі жүзеге 
асыруға лиңензиясы бар жеке жэне заңды түлғалар осы Заң 
қолданысқа енгізілген күннен бастап алты ай мерзім ішінде өз 
қызметін осы Заңға сэйкес келтіруге міндетті.

Қазақстан Рсспубликасының Президенті >

303



ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР Т ІЗШ І

1. Казахстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-
2011 жылдарға арналі'ан мемлекеттік бағдарламасы 29 желтоқсан 
2006 жыл N 231

2. Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы 
Заңы

3. Бухгалтерлік есеп нен қаржылық есептілік туралы ҚР-ның 
Заңы

4. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары
5. Бухгалтерлік есептің типтік шотгар жоспары
6. Балабанов И.Т.,Балабанов А.И. Экономика туризма, М: 

Финансы и статистика, 2000г.
'7. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Гостиничный и

туристский бизнес: особенности бухгалтерского учета и
налогооблажения: Учебное пособие. М: Финансы и статистика, 
2000г. -  352с.

8. Ефимов О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниң и 
ресторанов: Учебное пособие. М: Новое знание, 2004. -  392с.

9. Кукушкина Л.П. Особенности ведения бухгалтерского
учета в гостиничном бизнесе. М: Изд. дом. «Аудитор», 2000г.

10. Козырева Т.В. Учет издержек в туризме: Учебное пособие. 
М: Финансы и статистика, 2001 г. -  224с.

11. Как вести учет у турагентов и туроператоров, Алматы: Изд. 
дом. «Бико», 2006г. -  60с.

12. Ляпина И.Ю. Организаңия и технология гостиничного 
обслуживания: Учебник, Изд.центр «Академия», 2002. -  208с.

13. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет хозяйствующих
субъектов: Учебник, Алматы: «Экономика», 2003 -  298с.

14. Сенин В.С. Организация международного туризма: 
Учебник, М: Финансы и статистика, 2001г.- 400с

15. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и
организация гостиничного хозяйства, М: Финансы и статистика, 
2003г.- 176с

16. Чудновский А.Д. Гостиничный и туристический бизнес: 
Учебник, М: Ассоциация авгоров и издателей «Тандем» Изд. 
«ЭКМОС», 1999г. -  352с.

304



МАЗМҮНЫ

Кіріспе 3

1. Туризм - халықаралық сауда қызметтерінің
спецификалық формасы 6

1.1. Халықаралық туризм индустриясы жэне оның қазіргі
кездегі дамуы 6

1.2. Туризмнің дамуын қолдауының экономикалық және
әкімшілік механизмдері 10

1.3. Қазақстан Республикасындағы туристік қызметтерді
мемлекеттік ретгеудің кукықіық негіздері 15

1.4. Туристік бизнестегі кэсіпорындардың уйымдық -
қуқықтыж, формалары 19
Ситуациялық есептер 22
Бақылау сурақгары 22

2. Туристік бизнестегі уйымдардың есеп саясатын
таңдаудың экономикалық аспектілері 24

2.1 Есеп саясатъі түсінігі жэне оның анықтау факторлары 24
2.2 Есеп саясатын таңдаудың жэне рәсімдеудің

үйымдардастырушылық аспектілері 27
2.3. Есеп саясатының мазмүны 29

Ситуаңиялық есептер 32
Бақылау сүрақтары 33

3. Туриетік бизпестегі туристік онімдердің өзіндіқ
қүнын қүрастыратын шығьшдардың есебі 35

3.1. Туристік өнімдердің өзіндік қүнына қосылатын 
шығындардың қүрамы, олардың күрылымы мен
жіктелуі 35

3.2. Туристің ө і і і м н і ң  өзіндік қүнын калькуляңиялау 38
3.3. Туристік өнімнің өзіндік қүнын күрастыратын

шығындардың есебі 45
Ситуациялық есешер 50
Бақылау сүрақтары 51

305



53

53
57
63
66
67

68
68
72
78
85
86

87
87
93
96

101
102

103
103
114

122
127
128

129

129

Туристтік бизнестегі делдалдық және турагенттік 
қызметтің есебі
Туристтік бизнесте туристтік өнімнің жүзеге асуы 
үшін делдал қызметін көрсету түрлері 
Туристтік бизнесте делдалдык қызметінің есебі 
Турагенттік қызметтің есебі 
Ситуаңиялық есептер 
Бақылау сүрақтары

Туристтік өнімді өткізу және туристтік 
үйымдардағы қаржы иәтижелерін есепке алу 
Туристгік өнімді өткізудің ерекщеліктері 
Туристтік өнімді өткізуден алатын табысгы есепке алу 
Делдалдық қызметгерден түскен табысты есепке алу 
Ситуациялық есепгер 
Бақылау сүрақтары

Ақшалай қаражаттың және валюталық 
операциялар есебі
Ағымдагы банктік шоттағы ақшаның есебі 
Кассалық операциялар есебі 
Валюталық операциялар есебі 
Ситуациялық есептер 
Бақылау сүрақтары

Мейманханалық қызметтер нарыгының 
қүрастырылу негіздері
Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің қазіргі жағдайы
Қонақ үйлерді классификациялау жүйесі
Есеп саясатын таңдаудағы қонақ үй бизнесінің есеике
алу ерекшеліктері
Ситуациялық есептер
Бақылау сүрақтары

Мейманханалық кәсіпкерліктің кәсіпорын - 
дарыныц есепке алудыц ерекшеліктері
Мейманханалық шаруашылықтың қолдану кезіндегі 
бағдарламасы

306



8.2. Мейманханалық қызметтердің көрсетуі бойышиа
шығындарды есепке алу 135

8.3. Қонақ үй клиентгерімен есеп айрысу 143
8.4. Дуние-муліктің есебін уйымдастыру 147

Ситуациялық есептер 154
Бақылау сурақгары 155

9. Қонақ үй бизнесіндегі кәсінорынның қызмет
көрсету есебі мен қаржылық нәтижесінің 
қалыптасуы 157

9.1. Қонақ үй бизнесіндегі қызмет өткізуден алынған
табыстың есебі 157

9.2. Қосымша ақылы қызметтерден алынған табыс есебі 161
9.3. Қонақ үй кәсіпорындарының қызметгерін бөлу жэне

өткізу 164
Ситуациялық есептер 169
Бақылау сұрақгары 170

10. Қаржылық есеп беру 171
10.1. Қаржылық есеп берудің элементтері 171
10.2. Қаржылық есеп берудің қүрамы мен мазмүны 180
10.3. Қаржылық есеп беруді қүрастыру алдындағы

дайындық жүмыс 188
Ситуациялық есептер 192
Бақылау сүрақгары 193

Глоссарий 195
Тестер 203
Қосымша А. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
туралы ҚР-ныңЗаңы 250
Қосымша Б. Бухгалгерлік есептің типтік шоттар жоспары 272
Қосымша В. Қазақстан Республикасындағы туристік 
қызмет туралы Заңы 280
Пайдаланған эдебиеттер тізімі 304

307


