DÖWLET STATISTIK
HASABATLYLYGY

HASABAT “STATISTIKA HAKYNDA”
TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ
22- nji MADDASYNYŇ IKINJI BÖLEGINE
LAÝYKLYKDA TABŞYRYLÝAR

“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda
ilkinji statistik maglumatlar ýaşyryndyr we olar jemleýji statistik habarlary emele getirmek üçin peýdalanylýar

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

№ 2-söwda

HRBNGU

0614139

SÖWDA IŞI BARADA HASABAT
20__ ý._____________aýlary boýunça

Türkmenistanyň Statistika
baradaky döwlet komitetiniň
2019-njy ýylyň 28-nji oktýabryndaky
№ 109 buýrugy bilen tassyklanyldy
Çärýeklik
Tabşyrýarlar:
ilata harytlaryň satmagyny amala aşyrýan döwlet
kärhanalar we guramalar hasabat döwründen soň
25-ne çenli:
а) ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna;
b) özünden ýokarda durýan edarasyna.

Hasabat tabşyrýan hojalyk subýektiniň ady_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Ýuridik salgysy_______________________________________________________________________________________
(poçta indeksi, ýerleşýän ýeriniň ady, köçesi, jaý №, telefon, faks , Е-mail)
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HSUK boýunça
şahamçanyň
kody

-2-

müň manat *
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Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Lomaý
satuw
söwda

Bölekleýin
satuw
söwda

A

B

1

2

Hakyky haryt dolanyşygy
şol sanda ilata satylan haryt

010
011

Hojalyk işlerinden gelen tutuş girdeji (goşmaça gymmata salgytsyz)

020

Goşmaça gymmat salgydy

021

Kartoşka we gök önümleriň taýýarlamagy, saklamagy, gaýtadan işlemegi we
ýerleşdirmegi boýunça çekilen ýitgileriň öwezini doldurmak

030

Harajatlaryň hemmesi ( 050, 170, 180, 190, 200 setirleriň jemi)

040

şolardan:
Maddy harajatlar (060-140 setirleriň jemi)
önümçilige dahylly ýangyç, gaz, elektrik energiýa
harytlary saklamak, işläp bejermek, saýlamak we gaplamak
sanitar eşikleriň, naharhana saçaklarynyň, arzan bahaly we
basym sandan çykýan zatlaryň, naharhana gap-gaçlarynyň we enjamlaryň
könelmegi
önümler daşalanda, saklananda we ýerleşdirilende kada
laýyk goýberilen ýitgiler
gaplaryň çykdajylary
ýeňil remontyň çykdajysy 1)
jaýlary, desgalary we inwentarlary saklamak 1)
hususy ulagyň çykdajysy 1)
keseki guramalar tarapyndan ýerine ýetiren önümçilik häsiýetli işler we
hyzmatlar
şolardan: ýükleri demirýol, suw, howa, awtomobil we ýük
ulaglary bilen daşamak boýunça

050
060
070

080
090
100
110
120
130
140
150

Zähmet hakynyň harajatlary

170

Durmuş harajatlary üçin tölegler

180

şolardan:
hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa gatançlary

181

hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa gatançlary

182

Esasy serişdeleriň amortizasiýasy

190

Gaýry harajatlar (setirleriň jemi 210-270)

200

şolardan:
ätiýaçlyk tölegi
banklaryň karzlary boýunça göterimler
bir gije-gündizlik we ýol harajady
kärende haky
wekilçilik haky
keseki guramalaryň maddy däl hyzmatlarynyň tölegi (banklaryň, aragatnaşyk,
maglumat-hasaplaýyş hyzmaty, pudaklaýyn gorag, auditor guramalar, reklama
agentstwalar we başgalar)
beýleki çykdajylar

210
220
230
240
250

260
270

Haryt ýerleşdirmekden gelen girdejiler (setir 020+030-040)

280

Gaplaryň kadadan artyk kemelmeginiň adaty ýitgisi

290

____________
1) Zähmet haky üçin çykdajylary hasaba almazdan

Iýmit
taýýarlaýan
kärhanalary
nyň
söwdasy
3

Gökönümleri saklanylýan jaý
4

-30614139

Anyklama :

müň manat *
Setiriň №

Görkezijileriň atlary
A

B

Harytlaryň kemeldilen bahalarynyň jemi

300

Harytlaryň gymmatladylan bahalarynyň jemi

310

Ýolda gelýän harytlar

320

Bölek we lomaý söwdadaky harytlar

330

Iýmiti kärhanalarynda harytlar we çig mal

340

Gök önüm saklanýan jaýlardaky harytlar

350

Hasaplaşyk resminamalary bank inkassa tabşyrylman, ýüklenip ugradylan harytlar

360

Alyjylara uzaldylan möhletde hasaplaşmak üçin satylan harytlaryň jemi

370

Ilata karzyna satylan harytlar

380

Hemmesi
Ç

Karzyna satylan harytlar üçin bergiler:
hasabat döwrüniň başyna

390

hasabat döwrüniň ahyryna

400

Hasabat ýylynda öň karz satylan haryt üçin hakyky alnan nagt we
gecirmeklik arkaly tölenen pullar

410

*- maglumatlar oturdan soň 2 bellige çenli tegelenmeli
Ýolbaşçy
Baş
hasapçy
Ýerine ýetiriji

(F.A.A.)

(goly)

(F.A.A.)

(goly)

(wezipesi)

(F.A.A.)

«____» ______20__ ý.
(hasabatyň doldurylan senesi)
(habarlaşmak üçin
telefon belgisi)

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

(goly

№ 2-söwda «SÖWDA IŞI BARADA HASABAT»
DÖWLET STATISTIK HASABAT ÇARÝEKLIK FORMANY
DOLDURMAK BOÝUNÇA GYSGAÇA GÖRKEZMELER

Hasabaty ilata haryt satmak bilen meşgullanýan ähli döwlet kärhanalar we
guramalar tabşyrýarlar.
Hasabat mün manatda görkezilýär.
Görnüşde kärhananyň, guramanyň diňe söwda işi baradaky görkezijiler
doldurylýar. Eger-de kärhana, gurama söwda işini birnäçe görnüşde alyp barýan bolsa,
onda görkezijiler olaryň hasaba goýlan esasy görnüşi boýunça görkezilýär, ýa ony
lomaý söwda boýunça - 1-nji sütünde, bölek söwda - 2-nji sütünde, jemgyýetçilik
iýmiti boýunça - 3-nji sütünde, gök önüm saklaýanlar - 4-njy sütünde görkezýärler .
010-njy setirde ilata, kärhanalara, guramalara satylan harytlardan giren girdejileri
öz içine alýan haryt dolanyşygynyň doly möçberi görkezilýär. Şu ýagdaýda iýmit
kärhanalary boýunça şol setirde, şeýle hem nagt däl hasaplaşyk bilen tölenen iýmitiň
nyrhy, hususan hem durmuşy goraýyş we başga guramalar tarapyndan tölenen nyrhlar
goşulýar. Lomaý söwda edýän kärhanalar we guramalar 010-njy setiriň 1-nji sütüninde
ammarlardan (bazalardan) hasaplaşykda gatnaşygy bilen tranzitli satylan harytlaryň
lomaý dolanyşygyny görkezýärler. Şol bir wagtyň özünde lomaý - bölek birleşikler
hasabatyň 1-nji we 2-nji sütünlerinde aýratynlykda: lomaý we bölek söwda boýunça
görkezýärler.
011-nji setirde şol sanda ilata diňe nagt hasaplaşyk boýunça satylan haryt
dolanyşygy görkezilýär:
2-nji sütünde bölek söwdanyň kärhanalary (guramalary) söwda setiniň bölek-satuw
haryt dolanyşygyny görkez-ýärler (haryt bilen bile alnan çüýşe gaplaryň bahasyny
goşup);
3-nji sütünde iýmit kärhanalary - iýmit kärhanalarynyň bölekleýin haryt
dolanyşygyny görkezýärler;
4-nji sütünde gök önüm saklaýanlar satlyk nyrhlardan ýerleşdirilen önümleriň ähli
möçberini, mallar üçin iými we gaýtadan işlemäge goýberilenini goşup görkezýärler.
020-nji setirde hasabatyň degişli sütünleri boýunça tutuş girdejileri görkezilýär:
1-nji sütünde lomaý söwda kärhanalary boýunça lomaý söwdanyň tutuş girdejisini
düzýän, lomaý-satyş goşundysynyň jemini;
2-nji sütünde bölek söwda kärhanalary boýunça ýerleşdirilen söwda
goşundysynyň jemini;
3-nji sütünde iýmit kärhanalary boýunça ýerleşdirilen iýmitiň söwda
goşundysynyň we iýmitiň bahasyna goşulan goşundysynyň jemini;
4-nji sütünde gök önüm saklanylýan jaýlar boýunça satyn alynýan we satylýan
nyrhlaryň aratapawudyny görkezýärler.
030-njy setirde kartoşka we gök önümleri taýýarlamakda, saklamakda, gaýtadan
işlemekde we ýerleşdirmekde çekilen ýitgileriň öwezini doldurmakda edilen goşmaça
harajatlar görkezilýär.
040-270-nji setirlerde çykdajylaryň dolanyşygy görnüşleri boýunça maglumatlar
görkezilmeli. Çykdajylaryň umumy jeminden aýratynlykda: maddy harajatlary (050
set.), zähmet hakyny tölemäge goýberilen harajatlar (170 set.), durmuş harajatlary üçin

goýberilen pullary (180 set.), esasy serişdeleriň amortizasiýasy (190 set.) we
beýleki harajatlar (200 set.) görkezilmeli.
280-nji setir 020+030-040 setirleriň görkezijilerine deň bolmaly.
Anyklama : bellikde, 300-310-njy setirlerde hojalyk işiniň netijesinde görkezilýän
harytlaryň kemeldilen (gymmatladylan) nyrhlarynyň hemme jemi görkezilýär.
320-nji setirde haryt iberijiniň hasaplaşyk resminamalarynyň tölenen jemini
(harydyň bahasyny, harytlary, ulag çykdajylaryny), şeýle hem iberilen, ýöne ammarlara
gelip gowuşmadyk, ýolda gelýän harytlar akseptirlenen we tölenmedik sçetlar
görkezilýär.
330-njy setirde söwda ammarlaryndaky, bazarlaryndaky, bölek-satuw
kärhanalaryndaky harytlaryň görkezijileri görkezilýär.
340-njy setirde naharhanalarda, kladowkalarda çig malyň galany, şeýle hem iýmit
kärhanalarynyň bufetlerinde harytlaryň galany görkezilýär.
350-nji setirde gök önüm saklanýan jaýlardaky harytlaryň galany görkezilýär.
360-njy setirde satyn alyja iberilen, ýöne hasaplaşyk resminamalary (töleg talaby)
bank inkassasyna tabşyrylmadyk, ssuda bilen üpjün etmek möhleti hasabat döwrüniň
ahyryna çenli gelip ýetmedik harytlar görkezilýär.
370-nji setirde satyn alyja berlen tabşyryk-borçnamalaryň esasynda ýylyň
başyndan bäri hasaplaşyk tölegleriň jemleri görkezilýär.
380-nji setirde haryt dolanyşygynyň hasabat döwrüne karzyna berlen pullaryň jemi
görkezilýär.
390 we 400-nji setirlerde degişlilikde hasabat döwründe ýylyň başyna we ahyryna
karzyna berlen harytlaryň bergileri şol sanda hasabat döwründen öň karzyna berlen
harytlar üçin berlen pullar görkezilýär.
410-njy setirde hasabat döwründe karz satylan harytlar üçin nagt berlen pullar
görkezilýär.

