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“Statistika hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 23-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda
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Aýlyk
Tabşyrýarlar:
Özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri, hyzmatlary) öndürmek bilen meşgullanýan
döwlet kärhanalary (guramalary) (maliýe we býujet edaralary goşmazdan) hasabat
döwründen soň aýyň 20-ne ýerleşýän ýerindäki statistika edarasyna

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

2
0603332
1 BÖLÜM. HASABAT DÖWRÜNDE ESASY WE GOŞMAÇA IŞ GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA MALIÝE-HOJALYK IŞLERINIŇ NETIJESI
Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

Hemmesi

А
Önümi ýerlemekden, işleri ýerine ýetirmekden we
hyzmatlary etmekden alnan girdejiler
şondan:
alyp satmak üçin harytlary ýerlemekden alnan
girdejiler
Ýerlenen önümleriň we ýerine ýetirilen
hyzmatlaryň özüne düşýän gymmaty
Jemi peýda (01 setir-03 setir)
Gaýry amal girdejileri
şolardan maliýeleşdirmekden gelen girdejiler
Täjirçilik ýerleme çykdajylary
Dolandyryş çykdajylary
Maliýe çykdajylary
Gaýry çykdajylar
Salgyt salynmazyndan öňki peýda (ýitgi) (04
setir+ 05 setir-07 setir-08 setir-09setir-10setir)
Peýdadan alynýan salgyt boýunça çykdajylar

B

1

esasy iş
görnüşiniň
kody
2

goşmaça iş
görnüşiniň
kody
3

goşmaça iş
görnüşiniň
kody
4

goşmaça iş
görnüşiniň
kody

goşmaça iş
görnüşiniň
kody

5

6

7

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

2 BÖLÜM. GEÇEN ÝYLYŇ DEGIŞLI DÖWRÜNDE ESASY WE GOŞMAÇA IŞ GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA MALIÝE-HOJALYK NETIJESI
Görkezijileriň atlary
А
Önümi ýerlemekden, işleri ýerine ýetirmekden we
hyzmatlary etmekden alnan girdejiler
şondan:
alyp satmak üçin harytlary ýerlemekden alnan
girdejiler
Ýerlenen önümleriň, harytlaryň (işleriň,
hyzmatlaryň) özüne düşýän gymmaty
Jemi peýda (01 setir-03 setir)
Gaýry girdejileri
şolardan maliýeleşdirmekden gelen girdejiler
Täjirçilik ýerleme çykdajylary
Dolandyryş çykdajylary
Maliýe çykdajylary
Gaýry çykdajylar
Salgyt salynmazyndan öňki peýda (ýitgi) (04
setir+ 05 setir-07 setir-08 setir-09setir-10setir)
Peýdadan alynýan salgyt boýunça çykdajylar

müň manat
goşmaça iş
görnüşiniň
kody

Setiriň Hemmesi
№
B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

1

esasy iş
görnüşiniň kody

goşmaça iş
görnüşiniň kody

goşmaça iş
görnüşiniň kody

goşmaça iş
görnüşiniň kody

goşmaça iş
görnüşiniň kody

2

3

4

5

6

müň manat

goşmaça iş
görnüşiniň kody
7

3
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3 BÖLÜM. ALGYLAR WE BERGILER
Hasabat döwrüniň ahyryna
Görkezijileriň atlary

Setiriň
№

А
Algylar – jemi ( 02-03 setirleriň jemi)
şol sanda:
satyn alyjylaryň we buýrujylaryň hasaplaşyklary boýunça
şondan: pudakiçi algylar
gaýry algylar
şondan: berlen hakujylar
Bergiler – jemi ( 06-11 setirleriň jemi)
şol sanda:
üpjün edijileriň we potratçylaryň hasaplaşyklary boýunça
şondan: pudakiçi bergiler
salgytlar we býujete beýleki hökmany tölegler boýunça
Pensiýa gaznasyna hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň we
hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň gatançlary boýunça
banklaryň karzlary we nesýeleri boýunça
gaýry nesýeler boýunça
gaýry bergiler
şondan:
alnan hakujylar

Hemmesi

şolardan:
möhletinde
üzlüşilmedigi

1

2

B
01
02
021
03
04
05
06
061
07
08
09
10
11
12

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)

müň manat
Geçen ýylyň degişli döwrüniň
ahyryna
şolardan:
möhletinde
Hemmesi
üzlüşilmedigi
3

4

№2-km “Kärhananyň (guramanyň) maliýe-hojalyk işleriniň netijesi barada hasabat” (aýlyk)
döwlet statistik hasabatlylygyň formasyny doldurmak boýunça
GYSGAÇA GÖRKEZMELER
№2-km (aýlyk) forma boýunça hasabaty özbaşdak balansy bolan, önümleri (işleri,
hyzmatlary) öndürmek bilen meşgullanýan döwlet kärhanalary (guramalary) (maliýe we býujet
edaralary goşmazdan) we ykdysady işleriň görnüşleri düzýär.
Hasabat maglumatlary ýylyň başyndan artýan jem bilen müň manatda görkezilýär.
Esasy we goşmaça iş görnüşleri boýunça görkezijiler doldurylanda öýjüklerde ykdysady işiň
görnüşiniň 5 belgili kodyny görkezmeli (YIGDK - Türkmenistanyň ykdysady işleriň görnüşleriniň
döwlet klassifikatory).
1 BÖLÜM. HASABAT DÖWRÜNDE ESASY WE GOŞMAÇA IŞ GÖRNÜŞLERI
BOÝUNÇA MALIÝE-HOJALYK IŞLERINIŇ NETIJESI
Bu bölümde aşakdaky görkezijiler berilýär:
Önümi ýerlemekden, işleri ýerine ýetirmekden we hyzmatlary etmekden alnan girdejiler (01
setir) – goşulan gymmata salgydy, aksizleri, şeýle hem yzyna gaýtarylan harytlaryň gymmatyny,
satyn alyjylara satuw arzanlatmalaryny we nyrh arzanlatmalaryny aýyrmak bilen almaga degişli
(alnan) girdejiniň möçberi. Söwda işi bilen meşgullanýan kärhanalar üçin bu görkeziji ýerlenen
harytlaryň satyn alyş gymmatyny göz öňünde tutmak bilen görkezilýär.
Ýerlenen önümleriň we ýerine ýetirilen hyzmatlaryň özüne düşýän gymmaty (03 setir). –
goýberilen taýýar önümiň (işleriň, hyzmatlaryň) hakyky özüne düşýän gymmaty.
Jemi peýda (04 setir) – önümleri ýerlemekden, hyzmatlary ýerine ýetirmekden alnan
girdejiniň we ýerlenen önümleriň we ýerine ýetirilen hyzmatlaryň özüne düşýän gymmatynyň
tapawudy.
Gaýry girdejileri (05 setir) – aktiwleriň çykmagyndan, yzyna gaýtarylmasyz alnan
aktiwlerden, döwlet subsidiýalaryndan, gymmatynyň gaçmagyndan ýeten zyýany gaýtadan
dikeltmekden, hümmetiň tapawudyndan, amal kärendesinden, biologik aktiwleriň gymmatynyň
adalatly üýtgemeginden we beýlekilerden girdejiler.
Maliýeleşdirmekden gelýän girdejiler (06 setir) – sylaglar, diwidendler boýunça, maliýe
kärendesinden, gozgalmaýan emläge maýa goýmak bilen baglanyşykly amallardan, maliýe
gurallarynyň adalatly gymmatynyň üýtgemeginden gelýän girdejiler we maliýeleşdirmekden gelýän
gaýry girdejiler.
Täjirçilik ýerleme çykdajylary (07 setir) – önümleri ýerlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek
bilen baglanyşykly çykdajylar. Olara aşakdakylar degişli: iş haky, ýerleşdiriş bölüminiň işgärlerine
iş hakyndan tutumlar, eýeçilgi ätiýaçlandyrmak boýunça çykdajylar, iş saparyna çykdajylar,
amortizasiýa tutumlary we gozgalmaýan emlägiň obýektlerini saklamak boýunça çykdajylar,
iberilýän nokadyna çenli ýükleri ugratmak, ýükleri düşürmek we ýüklemek işleri, harytşynazlyk
hyzmatlaryna çykdajylar we beýleki şuňa meňzeş çykdajylar.
Dolandyryş çykdajylary (08 setir) – önümçilik prosesi bilen baglanyşykly däl dolandyryş we
hojalyk çykdajylary.
Maliýe çykdajylary (09 setir) – sylaglar boýunça, maliýe kärendesi boýunça göterimleri
tölemäge çykdajylar, maliýe gurallarynyň adalatly gymmatynyň üýtgemeginden çykdajylar we
maliýeleşdirmek üçin gaýry çykdajylar.
Gaýry çykdajylar (10 setir) – adaty işe bagly bolmazdan ýüze çykýan gaýry önümçilik däl
hyzmatlar: aktiwleriň çykmagy we gymmatynyň gaçmagy, hümmetiň tapawudy, goruň döredilmegi
we ygtybarsyz talaplaryň hatardan çykmagy, amallar bilen baglanyşykly kärende boýunça
çykdajylar, biologik aktiwleriň adalatly gymmatynyň üýtgemeginden çykdajylar we beýlekiler.
Salgyt salynmazyndan öňki peýda (ýitgi) (11 setir) jemi peýdanyň, gaýry girdejileriň möçberi
bilen önümleri ýerlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça çykdajylaryň möçberiniň,
maliýeleşdirmek üçin çykdajylaryň, administratiw we gaýry çykdajylaryň möçberiniň arasyndaky
tapawut hökmünde kesgitlenilýär.

Peýdadan alynýan salgyt boýunça çykdajylar (12 setir) – hasabat döwründe salgyt
kanunçylygyna laýyklykda kärhananyň peýdasyndan (girdejisinden) hasaplanylýan peýda salynýan
salgydyň möçberi.
2 BÖLÜM. GEÇEN ÝYLYŇ DEGIŞLI DÖWRÜNDE ESASY WE GOŞMAÇA IŞ
GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA MALIÝE-HOJALYK IŞLERINIŇ NETIJESI
Bu bölümiň görkezijileri geçen ýylyň degişli döwri üçin 1 bölüme meňzeş doldurylýar.
Ýuridik şahsyň üýtgedilip guralmagyndan, görkezijileriň emele getirilişiniň usulyýetiniň
üýtgedilmeginden ýa-da olaryň geçen ýylyň maliýe hasabatlylygyň esasynda takyklanylmagyndan
başga ýagdaýlarda, hasabat döwründe döwlet statistik hasabatlylygyň formasynda geçen ýylyň
degişli döwri boýunça görkezilen maliýe görkezijileri, geçen ýylda şol bir döwür boýunça
tabşyrylan formadaky maliýe görkezijileri bilen gabat gelmelidir. Şol bir döwürler boýunça maliýe
görkezijileriň deň gelmezliginiň ähli ýagdaýlary forma üçin düşündiriş ýazgysynda
düşündirilmelidir.
Eger hasabat ýylynda ýuridiki şahs üýtgedilip guralan ýa-da görkezijileriň emele getirilişiniň
usulyýeti üýtgän bolsa, onda hasabat döwri boýunça, şeýle hem geçen ýylyň degişli döwri boýunça
döwlet statistik hasabatlylygyň formasynda maglumatlar ýuridiki şahsyň täze düzüminden ýa-da
görkezijileriň emele getirilişiniň täze usulyýetinden ugur alnyp görkezilýär.
3 BÖLÜM. ALGYLAR WE BERGILER
Şu bölümde hasabat döwrüniň ahyryna hem-de geçen ýylyň degişli senesine algylaryň we
bergileriň möçberi görkezilýär.
1-nji we 3-nji sütünleriň 02-nji setirinde, pudakiçi algylary hasaba almak bilen, satyn
alyjylaryň we buýrujylaryň aktiwleri ýerlemekden, işleri ýerine ýetirmekden we hyzmatlary etmek
algylar boýunça 6218 41, 6228 41, 6218 51, 6228 51 hasaplar görkezilýär.
1-nji we 3-nji sütünleriň 06-njy setirinde, pudakiçi bergileri hasaba almak bilen, üpjün
edijileriň we potratçylaryň hasaplaşyklary boýunça satyn alan aktiwleri we ulanan hyzmatlary
boýunça ätiýaçlyklary eltip bermegini we gaýtadan işlemegini hasaba almak bilen,6318 41, 6328 41,
6318 51, 6328 51 hasaplar boýunça bergiler görkezilýär.
Maliýe statistikasy we seljerişi müdirligi

