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-MHI

HRBNGU

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň
2018-nji ýylyň 19–njy noýabryndaky
100 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy
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Aýlyk
Tabşyrýarlar:

KÄRHANANYŇ MALIÝE-HOJALYK IŞLERI
BARADA HASABAT
201___ ýylyň ýanwar-___________ aýlary boýunça

Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň kärhanalary - ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna
hasabat döwründen soň aýyň 20-sine çenli.
1. Türkmenistanyň telekeçi ýuridiki şahslary:
а) hususy eýeçilikdäki,
b) kooperatiw eýeçilikdäki, alyjylar jemgyýetleriniň kärhanalaryny goşmazdan,
ç) jemgyýetçilik birleşikleriniň kärhanalary,
d) gatyşyk eýeçilikdäki, daýhan birleşiklerini goşmak bilen.
2. Işini «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda amala
aşyrýan kärhanalary hasaba almazdan, daşary ýurt maýa goýumlary bolan kärhanalar:
a) beýleki döwletleriň, olaryň ýuridiki we fiziki şahslaryň eýeçiligi bolan kärhanalar,
b) türkmen we daşary ýurt taraplaryň gatnaşmagyndaky bilelikdäki gatyşyk eýeçiligi
bolan kärhanalar.

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

KODLAR
hasabat tabşyrýan hojalyk
subýektiniň
HSUK

ýerleşýän çagiň
EEÝBDK

Kärhananyň erkin ykdysady zolagyna
degişliligi
(1– gatnaşyar; 2– gatnaşanok)

EGDK boýunça
eýeçiligiň
görnüşleri

GHGDK boýunça
guramaçylyk - hukuk
görnüşleri

Ykdysady işiň esasy
görnüşiniň
YIGDK Rev 2 boýunça

0617083
Görkezijileriň atlary
А
Ortaça iş hakyny hasaplamak üçin işgärleriň hakyky sany
Daşky utgaşdyryp işleýänleriň ortaça sany we raýat-hukuk şertnamasy boýunça işi ýerine ýetirýän işgärleriň
ortaça sany
Işgärleriň iş haky gaznasy – hemmesi (04 we 06 setirleriň jemi)
şol sanda:
sanawyň düzümindäki işleýänleriň iş haky gaznasy
şolardan:
sosial häsiýetli tölegler
daşky utgaşdyryp işleýänleriň iş haky gaznasy we raýat-hukuk şertnamasy boýunça işi ýerine ýetirýän
işgärleriň iş haky gaznasy
Döredilen taze iş orunlary

Ölçeg birligi
В
adam

Setiriň №
Ç
01

adam

02

manat

03

manat

04

manat

05

manat

06

adam

07

manat

08

manat

09

manat

10

Bölek satuw söwda haryt dolanyşygy

manat

11

Lomaý söwda haryt dolanyşygy

manat

12

Önümiň (harytlaryň, hyzmatlaryň) ozüne düşýän gymmatyna goşulýan harajatlar

manat

13

Esasy serişdelere maýa goýumlary

manat

14

Hasabat döwrüniň ahyryna algylary

manat

15

Х

manat

16

Х

Hasabat döwrüniň ahyryna borçnamalar boýunça bergiler

manat

17

Х

şolardan: üpjün edijileriň we potratçylaryň hasaplaşyklary boýunça

manat

18

Х

Önümleri ýerlemekden we hyzmatlary etmekden alnan pul (girdeji) (GBS-i we aksizsizleri goşmazdan)
Öndürilen önümiň (harytlaryň, hyzmatlaryň) möçberi, hereket edýän nyrhlarda (GBS-i we aksizsizleri
goşmazdan)
Söwdanyň artdyrylan bahasy

şolardan: satyn alyjylaryň we buýrujylaryň hasaplaşyklary boýunça

Hasabat aýynda
1

Ýylyň başyndan
2

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)

__________________
möhür ýeri

___________________
(goly)

