
Бухгалтерлік есеп және қаржы 

негіздері, рөлі және есепке алуды 

тағайындау



Бизнес (ағылш. busіness — кәсіпкерлік, сауда-

саттық)-пайда табуға бағытталған әрекеттің,

экономикалық қызметтің бір түрі; жеке

кәсіпкердің не фирманың іскерлік қызметі.

Бизнес адамның табиғи қасиеттеріне, біліміне

негізделе отырып, қандай да болмасын бір істен кіріс

кіргізуге, өзінің материалдық, рухани

қажеттілігін қанағаттандыруға, сонымен қатар

қоғамға пайда келтіруге де мүмкіндік береді.



Бизнес-жоспар – кәсіпкердің маңызды іскерлік құжаты.

Бизнес-жоспарды құрудың басты мақсаты- стратегияны

әзірлеуге және оның дамуын жоспарлауға, сонымен қатар

инвестиция тартуға көмектесу.

Бизнес-жоспар құрылымы: түйіндеме, бастапқы

деректері мен сипаттамасы, нарық конъюнктурасының

болжамы, маркетинг стратегиясы, бәсекелестік, тауар,

шығындарды анықтау, өндірістік жоспар, қаржыландыруды

ұйымдастыру, өткізу нарығы, кірістерді анықтау, қаржылық

жоспар, тиімділікті бағалау, тәуекелдікті талдау және қарсы

тұру шаралары.



Бизнес-модель – бұл сызба, ал бизнес-жоспар – бұл

есептеулер мен нақтылығы. Бизнес-модель бизнес–

жоспардың негізін құрайды және кәсіпкерліктің

негізгі бағыттарын жоспарлау үдерісін жеңілдете

алады. Бизнес-модель кәсіпкерліктің 4 негізгі

элементіне негізделген:

1.Клиенттер;

2.Ұсыныс;

3.Инфрақұрылым;

4.Қаржылық тұрақтылық.



Бизнесті басқаруда бизнес үдерістердің сандық

және сапалық сипаттамаларын бейнелеу жүйесі

шаруашылық есеп деп аталады. Шаруашылық

есепте деректер тіркеледі, жинақталады, өңделеді,

содан кейін жоспарлау, болжау, талдау және

бақылау жүргізу үшін қолданылады. Шаруашылық

есептегі есепке алулар:

- жедел есеп;

- бухгалтерлік есеп;

- статистикалық есеп.
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Бухгалтерлік есептің мақсаты ұйымның

қаржылық жағдайының деректерін, қызметтің

қаржылық нәтижелерін және өзгерістерді

қалыптастыру.

Ұйымның үдерісін басқару және бақылау

үшін арнайы ақпараттық жүйелер, қосымшалар

көп. Соның ішінде әйгілі, әмбебап

1С:Кәсіпорын жүйесі таңдалынды.
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1С: Кәсіпорын кәсіпорынның (ұйымның) экономикалық

және басқару есептерін автоматтандырудың әмбебап

жүйесі болып табылады. Жүйеде бір платформа және

бірнеше конфигурация бар. Платформаның өзі

автоматтандыру есебін орындай алмайды, себебі

платформа қандай да бір конфигурацияның жұмысын

қамтамасыз етеді.
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1С: Кәсіпорын жүйесі екі бағытпен жұмыс істей алады:



1С: Кәсіпорын жүйесі екі бағыты: 
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1С:Кәсіпорын режимінде қолданушы деректерді

енгізе алады, өңдей алады және соңғы нәтижелерді

ала алады.

1С:Бухгалтерия программалық өніміне «1С:

Кәсіпорын 8.2» платформасы және «Қазақстан үшін

Бухгалтерия» конфигурациясы кіреді. «1С:

Бухгалтерия 8.2 (8.3)» бухгалтерлік есеп пен

міндеттерді автоматтандыруға арналған.



1С:Кәсіпорын жүйесіндегі конфигуратор

іске қосудың арнайы режимі болып

табылады және администраторлар мен

құрушыларға арналған. Бұл режимде

деректер қорының құрылымын құру мен

өзгерту, программалық модульдерді

редактрлеу, жүйені басқару функцияларын

редактрлеу орындалады.



Құрушы қолданатын конфигурация

негізгі конфигурация, қолданушы жұмыс

істейтін конфигурация деректер қорының

конфигурациясы деп аталады. Негізгі

конфигурацияны редактрлеуге болады, ал

деректер қорының конфигурациясын негізгі

конфигурациясының көмегімен жаңартуға

ғана болады.



1С: Кәсіпорын конфигурациясының объектілер ағашы 

(метадеректер):



Объектілер ағашы көмегімен жаңа элементтерді

құруға, редактрлеуге және жаңа реквизиттерді қосуға

болады. Кейде объектілер ағашын метадеректер деп те

атайды.

Конфигуратордың функциясының бірі – бұл

ақпараттық базаны жүктеп алу/жүктеу. Ақпараттық базаны

жүктеп алу кезінде .dt кеңейтілуімен жинақталған файл

алынады. Ол келесі жағдайларда қолданылады: деректер

қорын бір орыннан басқа орынға ауыстыру кезінде,

архивтеудің бір нұсқасы ретінде, қор жұмысының файлдық

режимін клиент-серверге аудару үшін.



Ақпаратты сақтау қоры (хранилище) – конфигурацияның өзгерістері

сақталынатын деректер қоры. Әр программист ақпаратты сақтау қорына

қосылған өзінің деректер қорымен жұмыс істейді. Жұмыс қоры

ақпаратты сақтау орнына өосылуы тиіс. Жалпы сұлбасы:



Ақпаратты сақтау орнын құру үшін «Конфигурация —

Хранилище конфигурации» мәзірінен «Создать хранилище»

пунктін таңдау керек. Пайда болған мәзірде ақпараттың

сақтау орны орналасатын орынды және логин/парольды

көрсету қажет. :



1С: Кәсіпорынның ақпаратты сақтау орнын басқару үшін — «Конфигурация —

Хранилище конфигурации — Администрирование» пунктін таңдау қажет:

• «Қолданушы» салмасында жаңа қолданушыларды қосуға және жоюға болады, сонымен

қатар әрқайсысысның құқық құрамын анықтауға болады; 

• «Қосылу»  салмасында ақпаратты сақтау орнына қосылған қолданушыларды көруге

болады, қажет жағдайда өшіруге болады. 

• «Отмена захвата» салмасында нақты объект үшін кез-келген қолданушының тартып 

алуын (захват) алып тастай аласыз,  егер оған құқығыңыз бар болса.  


