MAÝADAKY ÜÝTGEMELER BARADA HASABAT
__________________________ döwür üçin
Kärhananyň maýasy

Görkezijileriň ady

Setiriň
Bellik
kody

Geçen ýylyň 1-nji ýanwary ýagdaýyna galyndy

010

Hasaba alyş syýasatyndaky üýtgeme
Geçen döwürleriň ýalňyşlaryny düzetmek
Gaýtadan hasaplanan galyndy
(010 setir +/- 011, 012 setirler)
Geçen ýylyň hasabat döwründe umumy jemi
peýda, hemmesi
Geçen ýylyň hasabat döwrüniň peýdasy
(ýitgisi)
Geçen ýylyň hasabat döwrüniň gaýry jemi
peýdasy (ýitgisi), hemmesi
(051-055 setirleriň jemi)
şol sanda:
esasy serişdelere gaýtadan baha bermegiň
netijesi
esasy serişdelere gaýtadan baha bermekden
ulanyş tutumy
bar bolan satmak üçin niýetlenen maliýe
aktiwlerine gaýtadan baha bermek
paýly gatnaşmak usuly bilen hasaba alynýan,
assosirlenen kärhanalaryň we bilelikdäki işiň
gaýry jemi peýdasyndaky (ýitgisindäki) paý
jemi peýdanyň (ýitginiň) gaýry üýtgemeleri

011
012
020
030
040
050

051
052
053
054
055

Yzyna
Gözegçilik
Esaslyk
satyn
Paýlan- etmeýän
(paýdar- Emissiýa
alnan
Ätiýaçlyk Ätiýaçlyk
madyk eýeleriniň
lar)
girdejisi hususy
maýa
gorlar
paýy
peýda
maýasy
paý
gurallary

Jemi
hususy
maýasy

Geçen ýylyň hasabat döwründe eýeleri bilen
amallar, hemmesi (061-064 setirleriň jemi)
şol sanda:
eýeleriniň gatançlary
hususy paý gurallaryny (paýnamalary)
çykarmak
diwidendleri tölemek
gaýry üýtgemeler
Geçen ýylyň hasabat döwrüniň ahyryna galyndy
(setir 020 + setir 030 + setir 060)

060
061
062
063
064
065

Hasabat ýylyň 1-nji ýanwary ýagdaýyna galyndy

070

Hasaba alyş syýasatyndaky üýtgeme
Geçen döwürleriň ýalňyşlaryny düzetmek
Gaýtadan hasaplanan galyndy
(setir 070 +/- 071, 072 setirler)
Hasabat döwründe umumy jemi peýda, hemmesi
(setir 100 + setir 110)
Hasabat döwrüniň peýdasy (ýitgisi)
Hasabat döwrüniň gaýry jemi peýdasy
(ýitgisi), hemmesi (111-115 setirleriň jemi)
şol sanda:
esasy serişdelere gaýtadan baha bermegiň
netijesi
esasy serişdelere gaýtadan baha bermekden
ulanyş tutumy
bar bolan satmak üçin niýetlenen maliýe
aktiwlerine gaýtdan baha bermek
paýly gatnaşmak usuly bilen hasaba alynýan,
assosirlenen kärhanalaryň we bilelikdäki işiň
gaýry jemi peýdasyndaky (ýitgisindäki) paý
jemi peýdanyň (ýitginiň) gaýry üýtgemeleri
Hasabat döwründe eýeleri bilen amallar, hemmesi
(121-124 setirleriň jemi)
şol sanda:
eýeleriniň gatançlary

071
072
080
090
100
110

111
112
113
114
115
120
121

hususy paý gurallaryny (paýnamalary)
çykarmak
diwidendleri tölemek
eýeleri bilen gaýry amallar
Hasabat döwrüniň ahyryna galyndy
(setir 080 + setir 090 + setir 120)

122
123
124
130

Bellik: hasabatdaky görkezijiler boýunça (girdejileri we çykdajylary hasaba almak bilen) oňaýly netije "+", oňaýsyz netije "-" alamaty bilen görkezilýär.

Ýolbaşçy:
                                      (familiýasy, ady, atasynyň ady)
Baş buhgalter:
                                      (familiýasy, ady, atasynyň ady)
Möhür ýeri

(goly)
(goly)

