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Ұйымдағы активтердің есебі
Қаржылық есеп берушілікті дайындау және жасау принципіне сәйкес
активтер- бұл субъектінің құндық бағасы бар мүліктік және жеке мүліктік емес
игіліктер және құқықтар.
Активтерді жою мерзіміне қарай

ағымдағы және ұзақ мерзімді деп

бөлуге болады.
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес ағымдағы
активтерге келесілер жатады: оларды қайта өңдеу және сату мерзімінен тәуелсіз
тауарлық-материалдық қорлар; есеп беру күнінен бір жыл ағымында
қажетсіздендірілуі тиіс алдағы кезең шығындары; ақшалай қаржылар;
ағымдағы құнымен көрсетілген қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар; бір
жыл ішінде алынатын алашақ қарыздар: ағымдағы активтерді сатып алуға
аванстық төлемдер,

алынуға тиісті шоттар, алынған векселдер, негізгі

шаруашылық серіктестік пен оның еншілес серіктестігі арасындағы ішкі
топтық операциялар нәтижесінде пайда болатын дебиторлық қарыздар,
акционерлік қоғамның қызметкер тұлғаларының алашақ қарыздары,

басқа

да дебиторлық қарыздар.
Қай саладағы кәсіпорындар мен ұйымдар болмасын өз қызметі
барысында басқа заңды және жеке тұлғалармен қарым-қатынас жасайтындығы
белгілі. Сол уақыттардағы операциялардың барлығы дерлік ақшамаен есеп
айырысу арқылы жүргізіледі. Біздің елімізде қызмет ететін кәсіпорындар мен
ұйымдар

ақшалармен

есеп

айырысу

операцияларын

Қазақстан

Республикасының Ұлттық банк мекемесі белгілеген ережелер мен тәртіпке
сәйкес жүргізіліп отырады.
Кәсіпорындар

мен

ұйымдарда

ақшалар

арқылы

есеп

айырысу

операцияларының бухгалтерлік есебін жүргізгенде мыналарды басшылыққа алу
керек:

- ақшалар арқылы есеп айырысу операцияларын толық және уақытылы
дер кезінде есептеу;
- кәсіпорындар мен ұйымдардағы ақшалардың түгелділігін және олардың
тиімді пайдаланылуын бақылау;
- есеп айырысу, төлеу тәртібін бақылау, кәсіпорын ақшаларының кіріске
алынуы мен шығыс етілуін дұрыс есептеу.
Қазіргі

таңда

ақшалар

қозғалысын

басқару

қаржы

нарығының

күрделілігіне байланысты маңызды мәселе болып саналып отыр. Ақшалар мен
оның баламаларын дұрыс ашып көрсету және жіктеу кәсіпорын қызметінің
нәтижесін дұрыс бағалау үшін қажет.
Ақшалар шоттарында тек қана жедел арада міндеттемелерді өтеу үшін
төлем жасауға қабілетті активтер есептеледі. Кәсіпорындар мен ұйымдардың
ақшалары

олардың

кассасындағы,

есеп

айырысу

және

валюталық

шоттарындағы ақшаларынан, аккредетивтеріндегі ақшаларынан, чектеріндегі
ақшаларынан, банктердегі арнаулы шоттарындағы ақшаларынан, сондай-ақ
аударылған жолдағы ақшаларынан құралады. «Кәсіпорындар мен ұйымдардың
бухгалтерлік балансындағы ақшаларының қалдығы» деп аталатын бабында осы
жоғарыда аталған ақшалар шоттарындағы ақшалардың барлық қалдығының
жиынтық сомасы жазылады.
Ақшалай қаржылар – кассадағы және банк шотындағы ақшалар. Ақшалай
қаржыларға нақты ақшалар мен қалпына келтіруге дейінгі жарналар жатады.
Ақшалай қаржылардың ағымы- ақшалай қаржылар мен олардың
эквиваленттерінің келуі мен кетуі.
Ақшалай қаржылардың эквиваленттері- қысқа мерзімді, жоғары өтімді
салулар,

олар

ақшалай

қаржылардың

анықталған

сомасына

және

бағалықтардың өзгеруіне тәуекелге душар ететін салулар.
Ақша баламалары (эквиваленті) – бұл ақшаларға ұқсас, бірақ басқаша
жіктелетін

активтер

болып

табылады.

Оларға

қазыналық

вексельдер,

коммерциялық қағаздар және депозиттік сертификаттар жатады. Түрлі
ұсталымдар мен айыппұлдар ұйымның ақшалары қатарына жатқызылмайды.

Сондықтан да оларды кассадағы ақшалар шотында есептемейді. Ақша
баламаларын кәсіпорынның есеп айырысу құралдары ретінде қарастырудың
қажеттілігі де жоқ. Көп жағдайларда оларды қысқа мерзімді инвестициялар
шотында есептейді.
Овердрафт дегеніміз ұйымның иелігіндегі, яғни активті шоттың
қалдығындағы сомадан артық сомада төлем төлеу нәтижесінде пайда болған
кредиттік қалдық. Бұл сома қысқа мерзімді міндеттеме болып табылады және
кредиторлық

борыш

ретінде

есептеледі.

Овердрафт

ұйымдар

мен

кәсіпорындардың банк мекемесі арқылы басқаларға төленген қаржысы есеп
айырысу шотындағы қалдық сомадан артық болған уақытта пайда болады. Егер
овердрафт үлкен көлемде болатын болса, онда бұл сома ұйымның балансында
немесе өз алдына жасалған түсіндірмелі құжатынад бөлек көрсетілуі керек.
Шетелдік валютадағы қаражаттардың қолда бары мен қозғалысын
есептеу үшін субъектіге арнап ағымдағы шоттар ашылуы мүмкін. Ол сыртқы
экономикалық қызметті жүзеге асыратын және өнімін шетелдік валютаға
сататын

субъектілер

үшін

ашылады.

Аккредитивтер,

чек

(аванс)

кітапшаларының шоттарын және басқаларын субъектілер ақша қаражаттарын
оқшаулап сақтау үшін және тиісті операцияларын жүргізу үшін ашылады.
Ақшасыз есеп айырысудың негізгі нысандары: төлем тапсырма; чек;
вексель; тапсырма-талап төлемдері; акцепті форма бойынша; почталық және
телеграфтық аударымдар болып табылады.
Тиісті заңдарға сәйкес барлық ұйымдар өздеріне қызмет көрсететін банк
мекемелеріндегі есеп айырысу шоттарында ақша қаражаттарын сақтауға
міңдетті.
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