MHMS-na geçmek boýunça 2014-nji ýylda ädimleýin geçirilmeli çäreler
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Çäreler
Ministrlikde, pudak edarasynda we beýleki
ykdysady
subýektlerde
baş
buhgalteriň
ýolbaşçylygynda Iş toparlaryny düzmek we
döretmek
Ministrlik we pudak edarasy Hasaba alyş
syýasatyny we tabynlykdaky kärhanalaryň
hasaba alyş syýasatyny, şeýle hem beýleki
ykdysady subýektler öz hasaba alyş syýasatyny
düzmek we tassyklamak
Türkmenistanyň Maliýe ministrligi tarapyndan
tassyklanan,
Hasaplaryň
mysaly
meýilnamasynyň esasynda ministrlikler, pudak
edaralary we öz tabynlykdaky kärhanalar üçin,
şeýle hem beýleki ykdysady subýektler
Hasaplaryň iş meýilnamasyny işläp taýýarlamak
Maliýe hasabatlylygynyň milli standartlaryna
laýyklykda buhgalterçilik hasaba alnyşyny alyp
barmaga
geçmek
boýunça
usulýet
maslahatlarynyň
esasynda
aktiwleri
we
borçnamalary tükellemegi we olara baha bermegi
geçirmek
Balansyň maddalaryna bahalandyrmalarynda
taýýarlyk tapgyrynda ýüze çykarylan ýalňyşlary
düzetmek üçin ozal hereket hasaba alyş
syýasatyna düzediş geçirmelerini amala aşyrmak
we "201_ ýylyň "___" ýagdaýa görä düzediş
geçirmeleri žurnalynyň" 2-nji tablisasyna
geçirmek (Maliýe hasabatlylygynyň milli
standartlaryna laýyklykda buhgalterçilik hasaba
alnyşyny alyp barmaga geçmek boýunça usulýet
maslahatlary), şeýle hem olary ozal hereket eden
ulgamyň Baş kitabynda görkezmek
Düzediş girizýän geçirmeleri "201_ ýylyň "___"
ýagdaýa görä balansy gaýtadan hasaplamak
(düzediş girizmek)" 1-nji tablisanyň "Düzediş
girizmek (düzediş girizýän geçirmeler boýunça
dolanyşyklaryň möçberi") sütünine geçirmek
(Maliýe hasabatlylygynyň milli standartlaryna
laýyklykda buhgalterçilik hasaba alnyşyny alyp
barmaga geçmek boýunça usulýet maslahatlary).
1-nji tablisadaky "Düzediş girizilenden soň
balansyň gaýtadan hasaplanan tapawudy"
sütünini doldurmak
Gaýtadan hasaplanan balansyň her bir hasaby
boýunça gaýtadan topara bölme geçirmelerini
amala aşyrmak ("201_ ýylyň "___" ýagdaýa görä
balansy
gaýtadan
hasaplamak
(düzediş

Ýerine
ýetirilmeli
möhleti

Ýerine ýetirijiler

Ministrlikler,
pudak
10.01.2014ý. edaralary we beýleki
çenli
ykdysady subýektler
Ministrlikler,
edaralary,
25.03.2014ý.
tabynlykdaky
çenli
we beýleki
subýektler
Ministrlikler,
edaralary,
21.02.2014ý. tabynlykdaky
çenli
we beýleki
subýektler

pudak
olaryň
kärhanalar
ykdysady
pudak
olaryň
kärhanalar
ykdysady

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
15.02.2014ý. tabynlykdaky kärhanalar
çenli
we beýleki ykdysady
subýektler

20.02.2014ý.
çenli

22.02.2014ý.
çenli

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
tabynlykdaky kärhanalar
we beýleki ykdysady
subýektler

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
tabynlykdaky kärhanalar
we beýleki ykdysady
subýektler

Ministrlikler,
pudak
25.02.2014ý. edaralary,
olaryň
çenli
tabynlykdaky kärhanalar
we beýleki ykdysady
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girizmek)" 1-nji tablisa, "Düzediş girizilenden
soň balansyň gaýtadan hasaplanan tapawudy"
sütüni) we "Gaýtadan topara bölme geçirmeleri
žurnalynyň" 3-nji tablisasyna geçirmek
Gaýtadan topara bölme geçirmeleri boýunça
dolanyşyklary toparlamak we "Ozal hereket eden
hasaba alyş ulgamynda hasaplary ýapmak üçin
gaýtadan
topara
bölünen
dolanyşyklary
toparlamak" 5-nji tablisasyny we "MHMS-na
laýyklykda hasaplary emele getirmek üçin
gaýtadan
topara
bölünen
dolanyşyklary
toparlamak" 6-njy tablisasyny doldurmak
Netijeleri "201_ ýylyň "___" ýagdaýa görä
balansy
gaýtadan
hasaplamak
(düzediş
girizmek)" 1-nji tablisanyň "Balans hasaplaryny
ýapmak (gaýtadan topara bölmek" sütünine we
"Transformasiýa geçirilenden soň 201_ ýylyň
"___" ýagdaýa görä maliýe ýagdaýy hakynda
hasabatyň" 4-nji tablisasynyň "Gaýtadan topara
bölşünen geçirmeler" sütünine geçirmek (Maliýe
hasabatlylygynyň milli standartlaryna laýyklykda
buhgalterçilik hasaba alnyşyny alyp barmaga
geçmek boýunça usulýet maslahatlary).
MHMS-na laýyklykda, hasaplar boýunça
tapawudy ("201_ ýylyň "___" ýagdaýa görä
maliýe ýagdaýy hakynda hasabatyň" 4-nji
tablisasy) hasaplaryň täze iş meýilnamasyna
laýyklykda açylan Baş kitaba MHMS-na geçilen
senedäki ýagdaýa görä başlangyç galyndylar
hökmünde geçirmek
MHMS-na laýyklykda, 2014-nji ýylyň 1-nji
ýanwaryndaky ýagdaýa görä maliýe ýagdaýy
barada giriş hasabatyny düzmek

subýektler

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
tabynlykdaky kärhanalar
27.02.2014ý. we beýleki ykdysady
çenli
subýektler

28.02.2014ý.
çenli

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
tabynlykdaky kärhanalar
we beýleki ykdysady
subýektler

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
tabynlykdaky kärhanalar
28.02.2014ý.
we beýleki ykdysady
çenli
subýektler

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
01.03.2014ý.
tabynlykdaky kärhanalar
çenli
we beýleki ykdysady
subýektler
Tabynlykdaky kärhanalar tarapyndan MHMS-na
Tabynlykdaky
laýyklykda, 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky
kärhanalar
05.03.2014ý.
ýagdaýa görä maliýe ýagdaýy barada giriş
çenli
hasabatyny ministrliklere, pudak edaralaryna we
beýleki ýokarda durýan edaralaryna bermek
MHMS-na laýyklykda, 2014-nji ýylyň 1-nji
Ministrlikler we pudak
ýanwaryndaky ýagdaýa görä maliýe ýagdaýy 12.03.2014ý. edaralary
hem-de
hakynda jemi giriş hasabatyny düzmek
çenli
beýleki ýokarda durýan
edaralar
2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä
Ministrlikler,
pudak
maliýe hasabatlylygyny maliýe ýagdaýy hakynda
edaralary,
olaryň
hasabatyň, jemi peýda hakyndaky hasabatyň, 15.03.2014ý. tabynlykdaky kärhanalar
maýadaky üýtgemeler hakyndaky hasabatyň we
çenli
we beýleki ykdysady
pul serişdeleriniň hereketi hakyndaky hasabatyň
subýektler
täze görnüşlerine geçirmek
2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä 25.03.2014ý. Ministrlikler we pudak
maliýe ýagdaýy hakynda jemi hasabaty, jemi
çenli
edaralary
hem-de
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peýda hakyndaky jemleýji hasabaty, maýadaky
üýtgemeler hakyndaky jemi hasabaty we pul
serişdeleriniň hereketi hakyndaky jemi hasabaty
düzmek
Maliýe hasabatlylygy ornaşdyrylýan döwründe
ýüze çykan goşmaçalary we üýtgetmeleri
buhgalterçilik
hasaba
alnyşy
boýunça
kadalaşdyryjy hukuk namalaryna girizmek
hakynda teklipleri Türkmenistanyň Maliýe
ministrligine bermek
2013-nji ýylyň 1-nji aprelindäki ýagdaýa görä
maliýe hasabatlylygyny maliýe ýagdaýy hakynda
hasabatyň, jemi peýda hakyndaky hasabatyň,
maýadaky üýtgemeler hakyndaky hasabatyň we
pul serişdeleriniň hereketi hakyndaky hasabatyň
täze görnüşlerine geçirmek
2013-nji ýylyň 1-nji aprelindäki ýagdaýa görä
maliýe ýagdaýy hakynda jemi hasabaty, jemi
peýda hakyndaky jemleýji hasabaty, maýadaky
üýtgemeler hakyndaky jemi hasabaty we pul
serişdeleriniň hereketi hakyndaky jemi hasabaty
düzmek
2013-nji ýylyň 1-nji aprelindäki ýagdaýa görä,
MHMS-na laýyklykda maliýe ýagdaýy hakynda
hasabaty, jemi peýda hakyndaky hasabaty,
maýadaky üýtgemeler hakyndaky hasabaty we
pul serişdeleriniň hereketi hakyndaky hasabaty
TMM-na bermek
2013-nji ýylyň 1-nji iýulyndaky ýagdaýa görä
maliýe hasabatlylygyny maliýe ýagdaýy hakynda
hasabatyň, jemi peýda hakyndaky hasabatyň,
maýadaky üýtgemeler hakyndaky hasabatyň we
pul serişdeleriniň hereketi hakyndaky hasabatyň
täze görnüşlerine geçirmek
2013-nji ýylyň 1-nji iýulyndaky ýagdaýa görä
maliýe ýagdaýy hakynda jemi hasabaty, jemi
peýda hakyndaky jemleýji hasabaty, maýadaky
üýtgemeler hakyndaky jemi hasabaty we pul
serişdeleriniň hereketi hakyndaky jemi hasabaty
düzmek
2013-nji ýylyň 1-nji oktýabryndaky ýagdaýa
görä maliýe hasabatlylygyny maliýe ýagdaýy
hakynda hasabatyň, jemi peýda hakyndaky
hasabatyň, maýadaky üýtgemeler hakyndaky
hasabatyň we pul serişdeleriniň hereketi
hakyndaky hasabatyň täze görnüşlerine geçirmek
2013-nji ýylyň 1-nji oktýabryndaky ýagdaýa
görä maliýe ýagdaýy hakynda jemi hasabaty,
jemi peýda hakyndaky jemleýji hasabaty,
maýadaky üýtgemeler hakyndaky jemi hasabaty
we pul serişdeleriniň hereketi hakyndaky jemi
hasabaty düzmek

beýleki ýokarda durýan
edaralar

Ykdysady subýektler
ýylyň dowamynda

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
10.04.2014ý. tabynlykdaky kärhanalar
çenli
we beýleki ykdysady
subýektler
Ministrlikler we pudak
edaralary
hem-de
12.04.2014ý. beýleki
ykdysady
subýektler
çenli

Ministrlikler we pudak
edaralary
hem-de
15.04.2014ý. beýleki ýokarda durýan
çenli
edaralar

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
10.05.2014ý. tabynlykdaky kärhanalar
we beýleki ykdysady
çenli
subýektler
Ministrlikler we pudak
edaralary
hem-de
20.05.2014ý. beýleki ýokarda durýan
çenli
edaralar

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
10.08.2014ý. tabynlykdaky kärhanalar
çenli
we beýleki ykdysady
subýektler
Ministrlikler we pudak
edaralary
hem-de
20.08.2014ý. beýleki ýokarda durýan
çenli
edaralar
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2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä
maliýe hasabatlylygyny maliýe ýagdaýy hakynda
hasabatyň, jemi peýda hakyndaky hasabatyň,
maýadaky üýtgemeler hakyndaky hasabatyň we
pul serişdeleriniň hereketi hakyndaky hasabatyň
täze görnüşlerine geçirmek
Ýyllyk hasbatlary düzmek üçin 2014-nji ýylyň
1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä maliýe
ýagdaýy hakynda jemi hasabaty, jemi peýda
hakyndaky jemleýji hasabaty, maýadaky
üýtgemeler hakyndaky jemi hasabaty we pul
serişdeleriniň hereketi hakyndaky jemi hasabaty
düzmek
Ministrliklere, pudak edaralaryna we hususy
kärhanalara usulýet maglumatlaryny bermek
Ministrliklerde, pudak edaralarynda, olaryň
tabynlykdaky
kärhanalarda
we
hususy
kärhanalarda
MHMS-nyň
ornaşdyrylyşyna
gözegçilik etmek

Ministrlikler,
pudak
edaralary,
olaryň
10.10.2014ý. tabynlykdaky kärhanalar
çenli
we beýleki ykdysady
subýektler
Ministrlikler we pudak
edaralary
hem-de
beýleki ýokarda durýan
20.08.2014ý.
edaralar
çenli

ýylyň dowamynda
ýylyň dowamynda

Türkmenistanyň Maliýe
ministrligi
Türkmenistanyň Maliýe
ministrligi

