DÖWLET STATISTIK
HASABATY

HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22-NJI MADDASYNYŇ 2-NJI BENDINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

Ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar.
“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň 4-nji bendi

Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 289-njy maddasyna laýyklykda döwlet statistik
hasabatlaryny bermek möhletleriniň bozulmagy, hasabatlylygyň nädogry ýa-da ýoýulan maglumatlarynyň döwlet
statistika edaralaryna berilmegi üçin administratiw jogapkärçilik bellenendir

Forma № 1–bgç

HRBNGU

0603258

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 9-njy ýanwaryndaky
№ 3 buýrugy bilen tassyklanyldy

BANKLARYŇ GIRDEJILERI WE ÇYKDAJYLARY
BARADA HASABAT

Çärýeklik
Tabşyrýar:

20___ ý _____________aýlary boýunça

Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň
Statistika baradaky döwlet komitetine hasabat döwründen
soň aýyň 30-na.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň
ady_________________________________________________________________
Poçta salgysy_____________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks, Е-mail)

HSUK boýunça
kod

HSUK boýunça
şahamçanyň
kody

0603258

1 BÖLÜM.
TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKYNYŇ GIRDEJILERI WE ÇYKDAJYLARY

müň manat

Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Hasabat
çärýeginde

Geçen ýylyň
degişli çärýegi

А
Girdejiler
Alnan göterimler
Tölenen göterimler
Müşderilere we banklara edilen hyzmatlar üçin alnan ýygymlar
Çalşylan daşary ýurt pulundan alnan girdeji
Çykdajylar
Paýdan we paýnamadan düşen düşewüntler
Gymmatlyklary we bank resminamalaryny eltip gowşurlany üçin tölenýän töleg
Müşderiler bilen işlemek we hasabat ýöretmek üçin blankalary, jogapkärçilikli
hasabaty talap edýän blankalary goşmak bilen, magnit göterijileri, kagyzlary, pul
serişdeleriniň daşyny dolamak üçin gerekli zatlary taýýarlamak, satyn almak we
ibermek boýunça çykdajylar
Bank resminamalaryny we gymmatlyklaryny gatnatmak üçin çykdajylary
Müşderileriň işleri üçin poçta we telegraf çykdajylary
Esasy serişdeler we maddy däl aktiwler boýunça ulanyş tutumlary
Banklara we müşderilere edilen hyzmatlar üçin ýygymlar
Gaýry çykdajylar
Esasy serişdeleriň abatlaýyşy
Gündelik bank çykdajylarynyň jemi (07-den 13-e çenli setirleriň jemi)
Dolandyryş apparatyny saklamak üçin çykdajylar
şolardan:
beýleki çykdajylar
iş saparlaryna çykarylan çykdajylar
Dolandyryş apparatyna degişli bolmadyk işgärleri saklamak üçin çykdajylar
Banklaryň gündelik çykdajylarynyň hemmesi (14+15+18 setirler)
Bank tarapyndan tölenen göterimleriň paýlanyşy
Müşderileriň hasaplaşyk, gündelik we beýleki hasaplary boýunça
Kärhanalaryň , birleşmeleriň we guramalaryň depozitleri we goýumlary boýunça
Raýatlaryň goýumlary we harby gullukçylaryň goýumlary boýunça
Daşary ýurt korrespondentleriniň we daşary ýurt raýatlarynyň daşary ýurt
pullaryndaky gündelik hasaby boýunça
Başga banklardan alnan karzlar boýunça
Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň hasaby boýunça
Geçen ýyllardaky bank işleri boýunça tölenen göterimler
Gaýrylar
Bank tarapyndan alnan göterimleriň paýlanyşy
Birleşmeleriň, kärhanalaryň we guramalaryň depozitleri we goýumlary boýunça
Maliýe we ykdysadyýet ministrligine berlen karzlar boýunça
Täjirçilik we beýleki banklara berlen karzlar boýunça
Daşary ýurt korrespondentleriniň hasaby boýunça
Geçen ýyllardaky bank amallary boýunça goşmaça alnan göterimler
Gaýrylar

B

1

2

01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1a BÖLÜM.
MALIÝE IŞI BOÝUNÇA JEMLEÝJI TABLISA
Görkezijileriň atlary
A
Merkezi bank
Pul-karz düzgunleşdiriş
hyzmatlary (bazara
dahylsyz goýberiliş)
Maliýe dellalçylygy
(bazar goýberilşi)

müň manat

Setiriň
№

Jemi goýberiliş

Aralyk sarp ediş

Jemi goşulan gymmat

B
01

1

2

3

02
03

Bu bölüm Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň 2013-nji ýylyň 29-njy noýabryndaky 12/13
belgili, MHU 2008 geçmegiň Maksatnamasynyň çäklerinde “Merkezi bankyň jemi goýberilşiniň göwrümini bahalandyrmak
boýunça usulyýet görkezijilerine” laýyklykda doldurylýar.
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2 BÖLÜM.
TÜRKMENISTANYŇ TÄJIRÇILIK BANKLARYNYŇ GIRDEJILERI WE ÇYKDAJYLARY
müň manat
Görkezijileriň atlary
А
Girdejiler
Alnan göterimler
Müşderilere we banklara edilen hyzmatlar üçin alnan ýygymlar

Setiriň
№

Hasabat
çärýeginde

Geçen ýylyň
degişli çärýegi

B

1

2

01
02

Çalşylan daşary ýurt pulundan alnan girdeji

03

Paýdan we paýnamadan düşen düşewüntler

04

Gaýry girdejiler

05

Girdejileriniň hemmesi (01-05 setirleriň jemi)

06

Çykdajylar
Tölenen göterimler

07

Banklara we müşderilere edilen hyzmatlar üçin ýygymlar
Müşderiler bilen işlemek we hasabat ýöretmek üçin blankalary, jogapkärçilikli
hasabaty talap edýän blankalary goşmak bilen, magnit göterijileri, kagyzlary, pul
serişdeleriniň daşyny dolamak üçin beýleki gerekli zatlary taýýarlamak, satyn almak
we ibermek boýunça çykdajylar
Bank resminamalaryny we gymmatlyklaryny gatnatmak üçin çykdajylary
Müşderileriň işleri üçin poçta we telegraf çykdajylary
Esasy serişdeler we maddy däl aktiwler boýunça ulanyş tutumlary
Esasy serişdeleriň abatlaýyşy
Gaýry çykdajylar
Gündelik bank çykdajylarynyň jemi (08-14 setirleriň jemi)
Dolandyryş apparatyny saklamak üçin çykdajylar
şolardan:
beýleki çykdajylar
iş saparlaryna çykarylan çykdajylar
Dolandyryş apparatyna degişli bolmadyk işgärleri saklamak üçin çykdajylar
Banklaryň gündelik çykdajylarynyň hemmesi (07+15+16+19 setirler)
Bank tarapyndan alnan göterimleriň paýlanyşy
Kärhanalaryň , birleşmeleriň we guramalaryň depozitleri we goýumlary boýunça
Maliýe we ykdysadyýet ministrligine berlen karzlar boýunça
Täjirçilik we beýleki banklara berlen karzlar boýunça
Milli we daşary ýurt pullarynyň gysga möhletleýin, orta möhletleýin we uzak
möhletleýin berlen karz pullary boýunça
Türkmenistanyň Döwlet býujetinden karzlar üçin
Banklar arasyndaky berlen karzlar üçin
Daşary ýurt korrespondentleriniň hasaplary boýunça
Geçen ýyllardaky bank amallary boýunça goşmaça alnan göterimler
Gaýrylar
Bank tarapyndan tölenen göterimleriň paýlanyşy
Müşderileriň hasaplaşyk, gündelik we beýleki hasaplary boýunça
Kärhanalaryň , birleşmeleriň we guramalaryň depozitleri we goýumlary boýunça
Raýatlaryň goýumlary we harby gullukçylaryň goýumlary boýunça
Daşary ýurt korrespondentleriniň we daşary ýurt raýatlarynyň daşary ýurt
pullaryndaky gündelik hasaby boýunça
Täjirçilik we beýleki banklaryň tölenen karzlary boýunça
Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň hasaby boýunça
Geçen ýyllardaky bank işleri boýunça tölenen göterimler
Gaýrylar

08
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24
25
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29
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34
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37
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39
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3 BÖLÜM.
DEPOZITLER, KREDITLER WE ORTAÇA GÖTERIM GOÝUMLARY

Görekezijileriň atlary

A
Banklaryň sany
Şahamçalaryň sany
Kärhanalaryň, guramalaryň we ilatyň hasaplaşyk, gündelik we depozit
hasaplaryndaky serişdeleri (daşary ýurt puluny hasaba almazdan)
Çekilen goýumlaryň ortaça göterim derejeleri
Täjirçilik banklaryň kärhanalara, we ilata milli pulunda beren karzlary –
hemmesi
Çekilen goýumlaryň ortaça göterim derejeleri
şol sanda:
uzak möhletli
uzak möhletli berilen karzlaryň ortaça göterim derejeleri
gysga möhletli
gysga möhletli berilen karzlaryň ortaça göterim derejeleri
möhleti geçen

Ölçeg
birligi

Setiriň
№

Hasabat
döwrüň
ahyryna

B
birlik
birlik
müň
manat
%
müň
manat
%

Ç
01
02

1

müň manat
%
müň manat
%
müň manat

07
08
09
10
11

03
04
05
06

Ýolbaşçy
Baş
hasapçy

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

Ýerine ýetiriji
(wezipesi)

(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

(F.A.A.)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
«____» ______20__ ý.
(hasabatyň statistika edarasyna
tabşyrylan senesi, statistika edaralary
tarapyndan doldurylýar)

(goly)

№1-bgç “Banklaryň girdejileri we çykdajylary barada hasabat”
(çärýeklik) döwlet statistik hasabat formasyny doldurmak boýunça
GYSGAÇA GÖRKEZME
№1-bgç statistik forma boýunça hasabat Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetine her çärýekde formanyň salgy böleginde
görkezilen möhletde tabşyrylýar. Hasabat tutuş Merkezi bank boýunça (1 bölüm) we ähli
täjirçilik banklary boýunça jemlenen görnüşde (2 bölüm) tabşyrylýar.
Hasabat formasynyň görkezijileri MHU-nyň hasaplary düzülende peýdalanylýan maliýe
dellallarynyň hyzmatlaryna şertli bellenen tölegiň görkezijilerini (FISIM) hasaplamak üçin
maglumat çeşmesi bolup hyzmat edýär.
Statistik hasabatda ähli göz öňünde tutulan görkezijiler doldurylýar, eger maglumat ýok
bolsa, onda “–” belgi goýulýar. Hasabat 1 we 2 bölümler boýunça sap çärýek üçin, 3 bölüm
boýunça – hasabat döwrüniň ahyryna müň manatda düzülýär.
Statistik hasabat TMB-nyň ýolbaşçysy we baş hasapçy tarapyndan, ýa-da bu borç ýüklenen
başga wezipeli adam tarapyndan barlanylýar we gol çekilýär.
1 BÖLÜM
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň girdejileri we çykdajylary
1 bölüm Türkmenistanyň Merkezi bankynyň girdejileri we çykdajylary barada
maglumatlary özünde jemleýär.
Bu hasabat doldurylanda operatiw buhgalterçilik hasaba
alyşynyň we gözegçiligiň dowamynda emele gelýän görkezijiler ulgamyndan peýdalanylýar.
Statistik hasabat formasy doldurylanda bankyň amallary boýunça girdejileriň we çykdajylaryň
dürli görnüşleri görkezilýän TMB-nyň “Peýdalar we zyýanlar hakynda hasabat” esasy maglumat
çeşmesi bolup durýar.
1a Bölüm.
Maliýe işi boýunça jemleýji tablisa
Bu bölüm Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň 2013-nji
ýylyň 29-njy noýabryndaky 12/13 belgili, 2008-nji ýyl üçin MHU geçmegiň Maksatnamasynyň
çäklerinde “Merkezi bankyň jemi goýberilşiniň göwrümini bahalandyrmak boýunça usulyýet
görkezijilerine” laýyklykda doldurylýar.
2 BÖLÜM
Türkmenistanyň täjirçilik banklarynyň girdejileri we çykdajylary
2 bölüm Türkmenistanyň täjirçilik banklarynyň girdejileri we çykdajylary barada
maglumatlary özünde jemleýär (jemlenen görnüşde). Bu hasabat doldurylanda buhgalterçilik
hasaba alyşynyň we gözegçiligiň dowamynda emele gelýän görkezijiler ulgamyndan
peýdalanylýar. Statistik hasabat formasy doldurylanda bankyň amallary boýunça girdejileriň we
çykdajylaryň dürli görnüşleri görkezilýän täjirçilik banklarynyň “Peýdalar we zyýanlar hakynda
hasabat” esasy maglumat çeşmesi bolup durýar.
3 BÖLÜM
Depozitler, kreditler we ortaça göterim goýumlary
3 bölümde maliýe gurallarynyň iki görnüşi boýunça – FISIM hasaplananda
peýdalanylýan depozitler we karzlar boýunça görkezijiler görkezilýär.
01-02 setirlerde hasabat döwrüniň ahyryna banklaryň we olaryň şahamçalarynyň sany
barada maglumatlar görkezilýär.
03 setirde hasabat döwrüniň ahyry ýagdaýyna kärhanalaryň, guramalaryň we ilatyň
hasaplaşyk hasaplaryndaky we depozitlerindäki serişdeleriň möçberi görkezilýär.
04 setirde çekilen serişdeleriň ortaça göterim derejesi görkezilýär.
05 setirde täjirçilik banklary tarapyndan kärhanalara, guramalara we ilata berlen karzlaryň
möçberi görkezilýär. Karzlaryň möçberi hasabat döwrüniň ahyry ýagdaýyna görä görkezilýär.
Karzlar gysga möhletli we uzak möhletli bolýar. Uzak möhletli karzlara (07 setir) karzy
üzmegiň ilkibaşdaky möhleti bir ýyldan gowrak bolan karzlar degişli.
Gysga möhletli karzlara (09 setir) karzy üzmegiň ilkibaşdaky möhleti bir ýyl we ondan
az bolan karzlar degişli.
08 we 10 setirlerde karzlaryň bu görnüşleri boýunça ortaça göterim derejeleri
görkezilýär.
Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

