
“Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

  

 Бухгалтердик эсепке алуунун негизги милдеттери болуп саналат: 

 Субъектилер бухгалтердик эсепти .......................аркылуу жүргүзөт. 

 Бухгалтердик эсепке алуу тутумунда маалыматтарды чагылдырууда  

жана финансылык отчеттуулукту түзүүдө төмөндөгүдөй негизги 

принциптер колдонулат: 

 Бухгалтердик эсепке алуу тутумунда маалыматтарды чагылдырууда  

жана финансылык отчеттуулукту түзүүдө төмөндөгүдөй негизги 

принциптер колдонулат: 

 Бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттуулук жаатында 

кесиптик ишмердүүлүк... 

 Субъекттерде бухгалтердик эсепти жүргүзүүнү 

уюштуруу................................... аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн. 

 Бухгалтердик жазуулар кандай жүргүзүлөт? 

 Баштапкы документтер төмөнкүдөй милдеттүү реквизиттерди өзүнө 

камтууга тийиш: 

 Баштапкы эсептик документтер ким тарабынан алынып коюлушу 

мүмүкүн? 

 Кайсы субъекттер түзүүчүлөргө, катышуучуларга жана мүлктүн 

менчик ээсине финансылык отчеттуулукту берет? 

 Бюджеттик мекемелерден тышкары, Кыргыз Республикасынын 

субъекттери өздөрүнүн финансылык отчеттулугун .......................... 

аякташы боюнча жарыялашат.  

 Кайрадан түзүлгөн субъекттер, же кайра түзүлгөн субъекттер үчүн 

биринчи отчеттук жыл болуп, .................................. мезгил эсептелет:  

 Субъектти жоюуда, насыя берүүчүлөр менен эсептешүүлөр 

аяктагандан кийин жоюу комиссиясы эмнени түзөт? 

 Бухгалтердик эсепке алуунун жана финансы отчеттуулуктун 

маалыматтарынын тууралыгы жана аныктыгы тастыкталат: 

 Ички отчеттуулуктун жана башка документтөөнүн бухгалтердик 

эсептин тизмегинин мазмуну болуп саналат: 

 Ислам принциптерине ылайык ишке ашырылуучу банк ишине жана 

каржылоого карата Бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө Мыйзамдын 

жобосу колдонулабы? 

 Салык эсепке алуу ............................................. ылайык жүргүзүлөт. 

 Бухгалтердик эсепке алуунун милдеттерин ишке ашыруу үчүн 

субъекттер камсыздоого милдеттүү: 

 Бухгалтердик эсепке алууну жана финансылык отчеттуулукту 

жүргүзүү принциптери: 

 Ишкердиктин субъекттери жылдык финансылык отчеттуулукту 

..................................................... ичинде берүүгө милдеттүү. 



 Баардык субъекттер үчүн отчеттук жыл деп ................................ 

мезгил эсептелет. 

 Кыргыз Республикасынын аймагында, бухгалтердик эсепке алууну 

жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүүнүн кандай 

методологиялык негизи колдонулат?  

 Мамлекеттик башкаруу орган катары кайсы ыйгарым укуктуу орган  

Кыргыз Республикасында ФОЭСти жүргүзүү боюнча бирдиктүү 

мамлекеттик саясатты жүргүзөт жана алардын колдонулушуна 

контролду ишке ашырат?  

 Баштапкы эсептик документтер качан түзүлүүгө тийиш? 

 Бухгалтердик эсепке алуу тутумунда маалыматтарды чагылдырууда 

жана финансылык отчеттуулукту түзүүдө кайсы негизги принциптер 

колдонулат?   

 Бухгалтердик эсепке алуу тутумунда маалыматтарды чагылдырууга 

жана финансылык отчеттуулукту түзүү үчүн кайсы негизги 

принциптер колдонулат?   

 Акча каражаттарын, товардык-материалдык жана башка 

баалуулуктарды, субъектилердин насыялык жана эсептешүү 

милдеттенмелерин, ошондой эле бухгалтердик отчетту жана 

балансты кабыл алууга жана берүүгө негиз болуучу документке ким 

кол коёт?  

 ФОЭСти милдеттүү түрдө колдонуу тууралуу Бухгалтердик эсепке 

алуу жөнүндө мыйзамдын ченемдери ............................. жайылтылат. 

 Кайрадан түзүлгөн субъекттин мамлекеттик каттоо күнүнө чейин 

жүргүзүлгөн чарбалык ишмердүүлүгүнүн фактылары жөнүндө 

маалыматтар, анын финансылык отчеттуулугуна киргизилет:   

 


