
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен 

қағидалары. Негізгі құралдар есебі.

1C:Кәсіпорын жүйесінде негізгі құралдарды 

есепке алу.  



Негізгі құралдар– ұзақ мерзім еңбек

жабдығы ретінде қолданылатын

материалды және материалды емес

активтер.

Негізгі құралға міндетті түрде

жауапты тұлға бекітіледі.



Халық шаруашылығының әрбір саласында негізгі құралдар бұйымдық-

заттық белгілері бойынша келесі түрлерге бөлінеді:

- ғимараттар;

- құрылыстар;

- өткізгіш жабдықтар;

- машиналар мен жабдықтар;

- көлік құралдары;

- аспаптар;

- өндірістік инвентар және керек жарақтар;

- шаруашылық инвентары;

- биологиялық активтер;

- библиотека қоры;

- жерді жақсартуға жұмсалатын күрделі шығындар;

- басқа да негізгі құралдар.



Негізгі құралдардың әрбір

объектісіне мүліктік нөмір беріледі.

Негізгі құралдардың қозғалысы –

бұл негізгі құралдардың кірісі және

есепке алынуы, ішкі және сыртқы орын

ауыстыруы және есептен шығарылуы.



Негізгі құралдарды есепке алудың түгендеу

карточкасы бухгалтерлік қызметте негізгі құралдардың

әрбір объектісіне жүргізіледі. Түгендеу карточкасы бір

данада және негізгі құралдардың объектісін есептеуге,

оны көшіруге, жаңартуға, жаңғыртуға, күрделі жөңдеу

және есептен шығару бойынша құжаттар негізінде

толтырылады. Түгендеу карточкасында негізгі құралдар

объектісінің негізгі сапалық және сандық көрсеткіштері

болады.

Түгендеу нөмірлері сериялы-реттік жүйе бойынша

олардың түсу шамасына қарай негізгі құралдардың

объектілеріне беріледі.



Негізгі құралдардың қозғалысын есепке алу

Негізгі құралдар шоты – 2410

Негізгі құралдарды амортизациялау -2420

Амортизация - тозудың құндық көрінісі. 



Негізгі құралдардың амортизациясын есептеудің 

мынадай әдістері бар:

1.Негізгі құралдардың құны бойынша амортизацияны 

біркелкі есептеу (сызықты) әдісі.

2.Амортизацияны орындаған жұмыстардың көлеміне

пропорционалды түрде есептеу әдісі (өндірістік

әдіс).

3. Азайып отыратын (кемімелі) қалдық әдісі.



1. Сызықты әдіс 
Бұл әдісті қолдану кезінде негізгі
құралдардың құны біркелкі бірдей сома
ретінде есептен шығарылады.

400 мың т. :4 жыл=100 мың т.
Сонда бір жылда негізгі құралдың 25%-і

тозып отырады.



2. Өндірістік әдіс
Өндірістік әдіс жылдар санының қосындысы 
көмегімен жүргізіледі, яғни 

1+2+3+4=10 жыл .

Жылдар Амортиз. сома ҮЛЕСІ Бір жылдағы 
амортиз. сома

1

2

3

4

Барлығы: 

4000

4000

4000

4000

4/10

3/10

2/10

1/10

1600

1200

800

400

4000



3. Кемімелі қалдық әдісі
Кемімелі қалдық әдісі тозу нормасының екі еселенген

шамасын қолданады. Яғни, тозу нормасы - 50%.

Жылдар Жыл басындағы 
бастапқы құны

Тозу 
нормасы

Амортизаци
я сомасы

Жыл 
соңындағы 
баланстық 
сомасы

1

2

3

4

4000

2000

1000

500

50

50

50

-

2000

1000

500

500

2000

1000

500

Барлығы 4000



1С: Кәсіпорын жүйесінде негізгі құралдарды

есепке алу есептері:

1. Негізгі құралдар кірісі (поступление).

2. Негізгі құралдардың ішкі орын ауыстыруы және

есептен шығып қалуы.

3. Негізгі құралдардың амортизациясын есептеу және

бейнелеу.

4. Негізгі құралдардың ликвидация кезінде нәтижелерін

нақты анықтау.

5. Жөндеу жұмыстарына шығындарды бақылау.

6. Қолдану тиімділігін және сақталуын бақылау.



Негізгі құралдар кірісі:



Негізгі құралдарды есепке алу: 

ОС и НМА - Основные средства- Принятие к учету ОС



Орын ауыстыру: 


