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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Дәүләт унитар предприя-

тиеләре, Татарстан Республикасы өлеше 

100 процент булган ачык акционерлар 

җәмгыятьләре җитәкчеләре һәм ачык 

акционерлар җәмгыятьләренең идарә һәм 

тикшерү органнарындагы дәүләт 

вәкилләре хисаплылыгы тәртибен раслау 

турында» 2000 ел, 26 сентябрь, 691 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Дәүләт унитар 

предприятиеләре, Татарстан Республикасы өлеше 100 процент булган ачык 

акционерлар җәмгыятьләре җитәкчеләре һәм ачык акционерлар җәмгыятьләренең 

идарә һәм тикшерү органнарындагы дәүләт вәкилләре хисаплылыгы тәртибен 

раслау турында» 2000 ел, 26 сентябрь, 691 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2002 ел, 6 апрель, 186 нчы; 2005 ел, 14 декабрь, 603 нче; 

2008 ел, 8 май, 291 нче; 2015 ел, 13 май, 337 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «ачык» сүзен төшереп калдырырга; 

преамбулада «ачык» сүзен төшереп калдырырга; 

1 нче пунктта «ачык» сүзен төшереп калдырырга; 

2 нче пункт үз көчен югалткан дип санарга; 

әлеге карар белән расланган Дәүләт унитар предприятиеләре, Татарстан 

Республикасы өлеше 100 процент булган ачык акционерлар җәмгыятьләре 

җитәкчеләре һәм ачык акционерлар җәмгыятьләренең идарә һәм тикшерү 

органнарындагы дәүләт вәкилләре хисаплылыгы тәртибендә: 

исемендә «ачык» сүзен төшереп калдырырга; 

1 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«1. Бу Тәртип дәүләт унитар предприятиеләре, Татарстан Республикасы өлеше 

100 процент булган акционерлар җәмгыятьләре җитәкчеләре һәм дәүләт милкендә 

акцияләре булган һәм (яки) махсус хокукы («алтын акция»се) гамәлдә булган 

акционерлар җәмгыятьләренең идарә һәм тикшерү органнарындагы дәүләт 

вәкилләре хисаплылыгына карата кулланыла.»; 

2 нче пунктта: 

дүртенче абзацта «ачык» сүзен төшереп калдырырга; 

бишенче абзацта «2 нче кушымта» сүзләрен «1 нче А кушымтасы» сүзләренә 

алыштырырга; 

алтынчы абзацта «ачык» сүзен төшереп калдырырга; 

4 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4. Дәүләт милкендә акцияләре булган һәм (яки) махсус хокукы («алтын 

акция»се) гамәлдә булган акционерлар җәмгыятьләренең идарә һәм тикшерү 

органнарындагы дәүләт вәкилләре (алга таба – акционерлар җәмгыяте) ел саен бу 

Тәртипкә теркәлгән 2 нче А, 3 нче кушымталар нигезендәге формалар буенча 

Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгына хисап 

җибәрә. Хисаплар агымдагы елда акционерларның еллык гомуми җыелышларын 

үткәргәннән соң, әмма агымдагы елның 10 июленнән дә соңга калмыйча 

тапшырылырга тиеш. Хисап бирелә торган чор агымдагы елда акционерларның 

еллык гомуми җыелышын үткәрү датасы буенча үткән елда акционерларның еллык 

гомуми җыелышында акционерлар җәмгыятьләренең идарә һәм тикшерү органына 

дәүләт вәкилләрен сайлаган көннән билгеләнә.»; 

5 нче пункт үз көчен югалткан дип санарга; 

6 нчы пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«6. Акционерлар җәмгыятенең идарә һәм (яки) тикшерү органнарында 

берничә дәүләт вәкилләре булганда, акционерлар җәмгыятенең барлык дәүләт 

вәкилләре кул куя торган бердәм хисабы әзерләнә.»; 

7 нче пунктка «идарә» сүзеннән соң «һәм тикшерү» сүзләрен өстәргә; 

әлеге Тәртипкә теркәлгән 1 нче кушымтаның башисемендә «ачык» сүзен 

төшереп калдырырга; 

әлеге Тәртипкә теркәлгән 1 нче А, 2 нче А, 3 нче кушымталарны (карарга 

теркәләләр) яңа редакциядә бәян итәргә; 

әлеге Тәртипкә теркәлгән 2 нче кушымта үз көчен югалткан дип санарга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 



    

Дәүләт унитар предприятиеләре, Татарстан 

Республикасы өлеше 100 процент булган акцио-

нерлар җәмгыятьләре җитәкчеләре һәм 

акционерлар җәмгыятьләренең идарә һәм 

тикшерү органнарындагы дәүләт вәкилләре 

хисаплылыгы тәртибенә 

1 нче А кушымтасы 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 11 ноябрь, 1031 нче 

карары редакциясендә) 
 

Форма 
 

    

   

«РАСЛЫЙМ» 

Генераль директор 

______________________________ 
(дәүләт унитар предприятиесе, 

акционерлар җәмгыяте җитәкчесе имзасы, 

фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
 

20__ ел, «___» _____________ 
 

М.У. 
 

Татарстан Республикасының дәүләт унитар предприятиесе, устав капиталында 

Татарстан Республикасының катнашу өлеше 100 процент булган акционерлар җәмгыяте җитәкчесенең хисабы 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(предприятие, җәмгыять исеме) 

____________   ____________ кадәрге чор өчен 

 

1. Гомуми мәгълүматлар 
 

Т/с Предприятие турында мәгълүматлар 
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1. Предприятиенең, җәмгыятьнең ту-

лы исеме 

  

2. Предприятиенең, җәмгыятьнең 

кыскартылган исеме 

  

3. Дәүләт теркәвенә алу датасы һәм 

номеры (ОГРН) 

  

4. ИНН   

5. КПП   

6. ОКПО коды   

7. ОКВЭД коды   

8. Төп эшчәнлек төре   

9. Предприятиедә, җәмгыятьтә кулла-

ныла торган салым салу системасы 

  

10. Устав фонды күләме, мең сум   

11. Юридик адрес   

12. Почта адресы   

13. Телефон (факс)   

14. Электрон почта адресы   

15. «Интернет» мәгълүмат-телекомму-

никация челтәрендә рәсми сайтның 

адресы 

  

Предприятие, җәмгыять җитәкчесе турында мәгълүматлар 

16. Предприятие, җәмгыять җитәкчесенең фамилиясе, исеме, 

атасының исеме һәм вазыйфасы 

  

17. Вазыйфага билгеләнү датасы   

18. Вәкаләтләр тәмамлану вакыты 
  

Предприятиенең, җәмгыятьнең баш бухгалтеры турында мәгълүматлар 

19. Предприятиенең, җәмгыятьнең баш бухгалтеры фамилиясе, 

исеме, атасының исеме 

  



3 

20. Билгеләнү датасы   

21. Вәкаләтләр тәмамлану вакыты 
  

Гамәлдәге исәп-хисап счетлары турында мәгълүматлар (һәрберсе буенча аерым бирелә) 

22. Счет номеры    

23. Кредит оешмасының тулы һәм кыскартылган исеме 
  

24. Счетны ачу датасы   

25. Счет номеры   

26. Кредит оешмасының тулы һәм кыскартылган исеме   

27. Счетны ачу датасы   

28. Счет номеры   

29. Кредит оешмасының тулы һәм кыскартылган исеме   

30. Счетны ачу датасы 
  

31. Счет номеры   

32. Кредит оешмасының тулы һәм кыскартылган исеме 
  

33. Счетны ачу датасы 
  

34. Сәбәпләрен һәм күрелә торган чараларны күрсәтеп, счетларны 

кулга алу (счетка картотека) турында мәгълүматлар   
 

 2. Предприятиене, җәмгыятьне үстерү чаралары 
  Т/с 

 

Предприятиене, җәмгыятьне үстерү буенча башкарылган, финанс-хуҗалык эшчәнлеге нәтиҗәләренә сизелерлек йогынты ясаган иң 

мөһим чаралар турында мәгълүмат күрсәтелә, ягъни: 
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3. Предприятиенең, җәмгыятьнең финанс-хуҗалык эшчәнлегендәге төп күрсәткечләре 

 
Т/с Күрсәткеч исеме Хисап елына 

кадәрге шул 

ук чор өчен 

факттагы 

мәгънәсе 

Хисап чо-

рына план 

буенча 

мәгънәсе 

Хисап чоры 

өчен 

факттагы 

мәгънәсе 

Хисап чоры өчен 

планнан тайпылышлар 

Хисап чорының 

хисап елына кадәрге 

шул ук чор белән 

чагыштырамасы 

((гр.5/гр.3)×100%) 

абсолют 

мәгънәләр 

(5 гр. –          

4 гр.) 

чагыштырма 

мәгънәләр 

((гр.5/гр.4) × 

100%) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Предприятие, җәмгыять керемнәре 
1. Предприятие, җәмгыять керемнәре – барлыгы       

1.1. Товарлар, продукция сатудан, эшләр башкару, хезмәт 

күрсәтүләрдән кергән табыш (өстәлгән кыйммәткә салымны, 

акцизларны һәм башка мәҗбүри түләүләрне тотып калып), шул 

исәптән (эшчәнлек төрләре буенча аңлатып язарга): 

      

1.2. Башка керемнәр, шулардан       
1.2.1. Алу өчен процентлар       
1.2.2. Башка оешмаларда катнашудан керемнәр       
1.2.3. Бюджет ассигнованиеләре һәм башка максатчан финанслау       

1.2.3.1. федераль бюджет акчасы исәбеннән       
1.2.3.2. Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән       
1.2.3.3. җирле бюджет акчасы исәбеннән       
1.2.4. Башка керемнәр       

2. Предприятие, җәмгыять чыгымнары 

2. Предприятие, җәмгыять чыгымнары – барлыгы             

2.1. Сатылган товарлар, продукция, башкарылган эшләр, күрсәтелгән 

хезмәтләрнең үзкыйммәте, шул исәптән (эшчәнлек төрләре 

буенча аңлатып язарга): 

            

2.2. Капиталь чыгымнар             

2.3. Агымдагы чыгымнар             

2.4. Коммерция чыгымнары             

2.5. Идарә чыгымнары             

2.6. Хезмәт өчен түләү чыгымнары             

2.7. Башка чыгымнар, шулардан:             
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.7.1. Түләү өчен процентлар             

2.7.2 Бюджетлар белән исәпләүләрне чыгару:             

2.7.2.1. федераль бюджет             

2.7.2.2. Татарстан Республикасы бюджеты             

2.7.2.3. җирле бюджет             

2.7.3. Башка чыгымнар             

3. Предприятиенең, җәмгыятьнең чиста табышын формалаштыру һәм файдалану 

3.1. Салым салуга кадәр табыш (зыян)             

3.2. Чиста табыш (зыян)             

3.3. Табыштан файдалану – барлыгы, шул исәптән:             

3.3.1. Резерв фонды             

3.3.2. Табыштан файдалануның башка юнәлешләре, шул исәптән (та-

бышны файдалану юнәлешләре буенча аңлатып язарга): 

            

3.4. Чиста табыштан Татарстан Республикасы бюджетына тотып 

калулар, шулардан: 

            

3.4.1. Татарстан Республикасы бюджетына күчерелергә тиешле чиста 

табыш суммасы 

            

3.4.2. Татарстан Республикасы бюджетына күчерелгән чиста табыш 

суммасы 

            

4. Предприятие, җәмгыятьнең чиста активлары кыйммәте һәм устав капиталы (фонды) чагыштырмасы 

4.1. Чиста активлар кыйммәте             

4.2. Устав капиталы (фонды) күләме             
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4. Дебитор бурычы 
     

          

(мең сум) 

Т/с Дебитор 

исеме 

Дебитор-

ның 

ИННы  

Хисап чоры өчен 

дебитор бу-

рычының бар-

лыкка килү 

предметы һәм 

датасы 

Хисап чоры өчен дебитор бурычының күләме Хисап чоры 

өчен үз 

вакытында 

түләнмәгән 

дебитор 

бурычларын 

бетерү 

буенча 

чаралар (суд 

карарлары 

булу) 

хисап чоры башына хисап чоры ахырына тайпылыш 

барлыгы шул исәп-

тән өч ай-

дан артыг-

рак 

түләнмәгән 

барлы-

гы 

шул исәптән 

өч айдан 

артыграк 

түләнмәгән 

барлыгы  

(6 гр. – 

4 гр.) 

шул исәптән 

өч айдан 

артыграк 

түләнмәгән 

(7 гр. – 5 гр.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.                     

1.1.                     

1.2.                     

1.3.                     

 

Искәрмә. 

Контрагентларның һәрберсе 50,0 мең сумнан кимрәк тәшкил иткән дебитор бурычының суммасы чыгарыла һәм ул «башка дебиторлар» 

төркемендә күрсәтелә. Дебитор бурычлары суммасы бухгалтерлык хисаплылыгы составындагы бухгалтерлык балансының тиешле күрсәткече 

белән туры килергә тиеш. 



7 

Шикле бурычлар буенча резервлар булдыру турында белешмә мәгълүмат 

 

Т/с Дебиторның исеме Дебиторның 

ИННы 

Шартнамә буенча дебитор бу-

рычының барлыкка килү 

предметы, номеры һәм датасы 

Шартнамә 

буенча 

бурычларны 

түләп бетерү 

вакытлары 

Чор башлануга 

бурычлар 

Чор бетүгә 

бурычлар 

Бурычларны 

бетерү буенча 

күрелә торган 

чаралар 

                

                

                

 

Шикле бурычлар буенча резервларны торгызу турында белешмә мәгълүмат 

 

Т/с Дебиторның исеме Дебиторның 

ИННы 

Шартнамә буенча дебитор бу-

рычының барлыкка килү пред-

меты, номеры һәм датасы 

Шикле бурычлар буенча 

торгызылган резервның суммасы  

          

          

          
 

Дебитор бурычларын исәптән чыгару турында белешмә мәгълүмат  

 

Т/с Дебиторның исеме Дебиторның 

ИННы 

Шартнамә буенча дебитор бу-

рычының барлыкка килү 

предметы, номеры һәм датасы 

Шартнамә 

буенча 

бурычларны 

каплау 

вакытлары 

Чор башлануга 

бурычлар 

Чор бетүгә 

бурычлар 

Бурычларны бе-

терү буенча 

күрелә торган 

чаралар 
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5. Кредитор бурычлары 

(мең сум) 

Т/с Кредиторның 

исеме  

Креди-

торның 

ИННы 

Хисап чоры өчен 

кредитор 

бурычлары 

барлыкка килү 

предметы һәм 

датасы 

Хисап чоры өчен кредитор бурычлары күләме 

 

Хисап чоры 

өчен үз 

вакытында 

түләнмәгән 

кредитор 

бурычларын 

түләп бетерү 

графигы 

(ае, елы) 

хисап чоры башына хисап чоры ахыры-

на 

тайпылыш 

 

бар-

лыгы 

шул исәп-

тән өч ай-

дан артыг-

рак 

түләнмәгән 

бар-

лыгы 

шул исәп-

тән өч ай-

дан артыг-

рак 

түләнмәгән 

бар- 

лыгы  

(6 гр. –  

4 гр.) 

шул исәптән 

өч айдан 

артыграк 

түләнмәгән 

(7 гр. – 5 гр.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.                     

1.1.                     

1.2.                     

1.3.                     

1.4.                     

1.5.                     

1.6.           

 

Искәрмә. 

Контрагентларга һәрберсе 50,0 мең сумнан кимрәк тәшкил иткән кредитор бурычларының суммасы чыгарыла һәм ул «башка кредиторлар» 

төркемендә күрсәтелә. Кредитор бурычлары суммасы бухгалтерлык хисаплылыгы составындагы бухгалтерлык балансының тиешле күрсәткече 

белән туры килергә тиеш. 
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6. Товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәт күрсәтүләр турында мәгълүматлар 
 

Т/с Күрсәткечнең исеме Күрсәткечнең мәгънәсе 

1. Товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәт күрсәтүләр 

турындагы нигезләмәне раслау хакындагы боерыкның дата-

сы һәм номеры (гамәлдәге редакция) 

  

2. Товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәт күрсәтүләр 

турындагы нигезләмәне бастырып чыгару өчен сайтның 

«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрдәге адре-

сы 

  

 

7. Предприятиенең, җәмгыятьнең башка оешмаларда катнашуы турында мәгълүматлар 

   Т/с Күрсәткечнең исеме Күрсәткечнең мәгънәсе 

1. Предприятие, җәмгыять катнашкан (гамәлгә куючысы булган) 

юридик затның исеме 

  

2. Дәүләт теркәвенә алу датасы һәм номеры (ОГРН)   

3. ИНН   

4. КПП   

5. Төп эшчәнлек төрләре   

6. Юридик адрес   

7. Почта адресы   

8. Телефон (факс)   

9. Устав капиталында предприятие, җәмгыять өлешенең зурлыгы:   

устав капиталыннан процентларда   

акчалата чагылышта, мең сум   

10. Предприятиенең, җәмгыятьнең үзе катнашкан (гамәлгә куючысы 

булган) юридик заттан хисап елында алган керем зурлыгы, мең сум 

  

 

Искәрмә. 

Еллык хисаплылыкка предприятие, җәмгыять катнашкан (гамәлгә куючысы булган) юридик затның еллык бухгалтерлык (финанс) 

хисаплылыгы теркәлә. 



10 

8.  Хисап чоры өчен алыш-бирешләр, акча алулар, шулай ук кызыксыну булган алыш-бирешләр турында мәгълүматлар  

 

Алыш-бирешнең 

төре 

Алыш-

бирешнең 

предметы  

Алыш-

бирешнең 

төп 

шартлары 

Шартнамәнең  

датасы һәм 

номеры 

Алыш-

бирешнең 

суммасы, 

мең сум 

Алыш-бирешнең 

яклары 

Кем тарафыннан 

карар кабул 

ителгән, датасы 

һәм номеры 

Үтәлеше турында  

мәгълүмат 

 

Акча алу               

Кызыксыну булган 

алыш-биреш 
    

          

Җаваплылыкны үз 

өстенә алу 

              

Заем бирү 

              

Мөлкәт сату 

              

Мөлкәт сатып алу 

              

Банк гарантияләре 

алу 
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9. Кыска вакытлы һәм озак вакытлы заем акчасы 

 
Алыш-

бирешнең 

исеме 

(кредит, заем,  

лизинг буенча 

йөкләмәләр 

һ.б.) 

Кредит 

бирү 

датасы 

 

Алынган 

кредитның 

суммасы, 

мең сум 

Кем 

тара-

фын-

нан  

кредит 

бирел-

гән 

Залог 

мөлкәтенең 

исеме 

Кре-

дитны 

түләп 

бетерү  

дата-

сы  

Кредит 

буенча про-

центлар 

 

Агымдагы 

датага 

кредит 

буенча төп 

бурычның 

калган 

өлеше, мең 

сум 

Кредит буенча 

штрафлар, мең 

сум 

Шартнамә 

шартларына үзгәреш 

кертү буенча өстәмә 

килешү 

(кредитны түләп 

бетерү датасы, 

процент ставкасы 

үзгәрү һ.б.) 

Кем (директор, 

директорлар 

советы, 

акционерларның 

гомуми җыелышы)  

тарафыннан карар 

кабул ителгән, 

Татарстан 

Республикасы Җир 

һәм мөлкәт 

мөнәсәбәтләре 

министрлыгы 

белән килештерү 

(номеры һәм 

датасы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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10. Оешма хезмәткәрләренең уртача еллык саны һәм исәпләнгән эш хакы 

 
Күрсәт-

кечнең 

исеме 

Ел башыннан Хисап ае өчен 

агымдагы ел үткән ел агымдагы ел үткән ел 

еллык 

уртача 
сан, 

кеше 

эш хакы исәпләнгән еллык 

уртача 
сан, 

кеше 

эш хакы исәпләнгән еллык 

уртача 
сан, 

кеше 

эш хакы исәпләнгән еллык 

уртача 
сан, 

кеше 

эш хакы исәпләнгән 

бар-

лы-

гы, 
мең 

сум 

шул исәптән  бар-

лы-

гы, 
мең 

сум 

шул исәптән бар-

лы-

гы, 
мең 

сум 

шул исәптән бар-

лы-

гы, 
мең 

сум 

шул исәптән 

ок-

лад, 
мең 

сум 

ок-

ладка 
өстә-

мәләр, 

мең 
сум 

пре-

мия, 
мең 

сум 

матди 

ярдәм, 
мең сум 

ок-

лад, 
мең 

сум 

ок-

ладка 
өстә-

мәләр, 

мең 
сум 

пре-

мия, 
мең 

сум 

матди 

ярдәм, 
мең сум 

ок-

лад, 
мең 

сум 

ок-

ладка 
өстә-

мәләр, 

мең 
сум 

пре-

мия, 
мең 

сум 

матди 

ярдәм, 
мең сум 

ок-

лад, 
мең 

сум 

ок-

ладка 
өстә-

мәләр, 

мең 
сум 

пре-

мия, 
мең 

сум 

матди 

ярдәм, 
мең сум 

Оешма 

буенча – 

барлыгы 
                                                

шул 

исәптән:                                                 

Җитәкче 
                                                

Җитәкче 

урынбаса-

ры 
                                                

Баш бух-
галтер                                                 

Белгечләр 
                                                

Эшчеләр                         

Факттагы 

сан, кеше 
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11. Хисап чоры өчен башка керемнәрне, башка чыгымнарны, коммерция чыгымнарын һәм идарә чыгымнарын, 

шулай ук башка керемнәрне һәм чыгымнарны аңлатып язу 

 

Т/с Керемнең (чыгымның) төре Суммасы, мең сум 

1 2 3 

1. Коммерция чыгымнары, шул исәптән:    

1.1.     

2. Идарә чыгымнары, шул исәптән:   

2.1.     

3. Башка оешмаларда катнашудан керемнәр, шул исәптән:   

3.1.     

4. Алуга процентлар, шул исәптән:    

4.1.     

5. Түләүгә процентлар, шул исәптән:    

5.1.     

6. Башка керемнәр, шул исәптән:    

6.1.     

7. Башка чыгымнар, шул исәптән:    

7.1.     

 

Искәрмә. 

Башка керемнәр, башка чыгымнар, коммерция чыгымнары һәм идарә чыгымнары, шулай ук башка керемнәр һәм чыгымнар бухгалтерлык 

хисаплылыгы составындагы финанс нәтиҗәләре турындагы хисапның тиешле күрсәткече белән туры килергә тиеш. 
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12. Алдагы чорларның керемнәрен аңлатып язу 

 
Алдагы чорларның керемнәре Суммасы,  

мең сум 

Барлыгы, шул исәптән:  

максатчан финанслау  

түләүсез мөлкәт керүләр  

үткән чор өчен ачыкланган җитмәүләр буенча алга таба бурычлар керү  

гаепле затлардан түләттерелергә тиешле сумма һәм кыйммәтләр җитмәүләре буенча баланс кыйммәте арасындагы аер-

ма 
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13. Салымнар, җыемнар һәм иминият кертемнәре турында мәгълүматлар 

 
Күрсәткечнең исеме Код-

лары 

_____________ 

хәленә карата 

бурычлар 

_____________ 

хәленә карата 

исәпләнгән 

_____________ 

хәленә карата 

түләнгән 

_____________ 

хәленә карата 

бурычлар 

Белешмә өчен 

 

бар-

лыгы 

шул 

исәптән 

штраф-

лар һәм 

пенялар 

бар-

лыгы 

шул 

исәптән 

штраф-

лар һәм 

пенялар 

барлыгы шул 

исәптән  

штраф-

лар һәм 

пенялар 

бар-

лыгы 

шул 

исәптән  

штраф-

лар һәм 

пенялар 

бюджеттан  

капланган 

 

салым 

түләүчеләр 

саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Салымнар, җыемнар һәм мәҗбүри түләүләр барлыгы 

65110 + 65120 + 65130 + 65140 + 65150 + 65160 +               

+ 65170 + 65180 + 65190 + 65210 + 65220 + 65230 

юллар) 

65000             

шул исәптән:                     

оешмалар табышына салым 65110                   

өстәлгән кыйммәткә салым 65120                   

акцизлар 65130                   

оешма мөлкәтенә салым 65140                   

җир салымы 65150                   

бердәм авыл хуҗалыгы салымы 65160                   

салым салуның гадиләштерелгән системасын куллану-

га бәйле рәвештә түләнә торган салым 

65170                   

аерым эшчәнлек төреннән керемнәргә бердәм салым 65180                   

физик затлар кеременә салым 65190                   

хайваннар дөньясы объектларыннан файдалану һәм су 

биологик ресурсларыннан файдалану өчен җыемнар 

65210                   

су салымы 65220                   

башка салымнар һәм җыемнар 65230                   

шулардан транспорт салымы 65231                   

Салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре буенча 

реструктурлаштырылган (вакыты озайтылган, өлешләп 

түләнгән) бурычлар 

65300          ×     × × 

Иминият кертемнәре – барлыгы (65410 + 65420 +           

+ 65430 юллар) 

65400                   

шул исәптән: мәҗбүри социаль иминиятләштерүгә  65410                   

мәҗбүри пенсия иминиятләштерүенә 65420                   



16 

мәҗбүри медицина иминиятләштерүенә 65430                   

Җәрәхәтләнү буенча иминиятләштерүгә кертемнәр 65500                   

 

14. Хисап чоры ахыры хәленә карата озак вакытлы финанс кертемнәрен аңлатып язу 

 

Т/с Юридик затларның исеме Кертемнәр төре (устав капита-

лына кертем, 1 елдан күбрәк 

вакытка финанс кертемнәре) 

Кертемнәр 

суммасы, мең сум 

Хисап чорында финанс кертемнәреннән 

алынган керем, мең сум 

 

1 2 3 4 5 

          

 

Предприятие, җәмгыять җитәкчесе __________________ ____________________ _____________________ 

 
(датасы) (имзасы) (Ф.И.Ат.ис.) 

   Предприятиенең, җәмгыятьнең 

баш бухгалтеры __________________ ____________________ _____________________ 

 
(датасы) (имзасы) (Ф.И.Ат.ис.) 

   М.У. 

   

 

______________________________________________________________ 

 



Дәүләт унитар предприятиеләре, Татарстан 

Республикасы өлеше 100 процент булган 

акционерлар җәмгыятьләре җитәкчеләре 

һәм акционерлар җәмгыятьләренең идарә 

һәм тикшерү органнарындагы дәүләт 

вәкилләре хисаплылыгы тәртибенә 

2 нче А кушымтасы 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 11 ноябрь, 1031 нче 

карары редакциясендә) 
 

 

Форма 

 

 

 

__________________ алып __________________ кадәрге чор өчен 

 

__________________________________________________________ 

 

акционерлар җәмгыятенең (гавами акционерлар җәмгыятенең) 

идарә органнарындагы дәүләт вәкилләре эшчәнлеге турында 

хисап 

 

Дәүләт вәкилләре 

__________________________________________________________ 
(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

__________________________________________________________ 
(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

__________________________________________________________ 
(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

1. Гомуми мәгълүматлар 

 

Дәүләт вәкилләре турында 

Вәкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме  

Эш урыны һәм вазыйфасы  

Телефоны  

Вәкилнең вәкаләтләре гамәлдә булу вакыты:  

башлану  

төгәлләнү  

Акционерлар җәмгыятенең устав капиталын-

да дәүләт милке өлеше 

 

Акционерлар җәмгыяте белән идарә итүдә 

катнашу өчен махсус хокук («алтын акция») 

булу 

 

Җәмгыять акцияләренең 2 процентыннан 

күбрәгенә ия булган акционерлар исемлеге 
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2. Акционерлар җәмгыятенең идарә органнарында 

дәүләт вәкиленең эшчәнлеге турында мәгълүматлар 1 

 

____________________________________________________ 
(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

Акционерларның гомуми җыелышларында катнашу 

(еллык һәм чираттан тыш) 

 

Хисап чорында акционерлар җәмгыяте тарафыннан үткәрел-

гән акционерларның гомуми җыелышлары саны, шул 

исәптән: 

 

көндезге формада  

читтән торып  

Дәүләт вәкиле катнашкан акционерларның гомуми җыелыш-

лары саны 

 

Җыелышның күрсәтмәләр бирелгән көн тәртибе 

мәсьәләләрен һәм карарлар проектларын күрсәтеп, акционер-

ларның гомуми җыелышларында катнашу өчен дәүләт вәки-

ленә бирелгән күрсәтмәләр турында мәгълүматлар 

 

Җыелышның күрсәтмәләр бирелгән көн тәртибе мәсьәләләре 

буенча дәүләт вәкиле тавыш бирү 

 

Җыелышның күрсәтмәләр бирелгән көн тәртибе мәсьәләләре 

буенча акционерларның гомуми җыелышында кабул ителгән 

карар 

 

 

Директорлар советы утырышларында катнашу 
 

Хисап чорында үткәрелгән директорлар советы утырышлары 

саны, шул исәптән: 

 

көндезге формада  

читтән торып  

Дәүләт вәкиле катнашкан директорлар советы утырышлары 

саны, шул исәптән: 

 

көндезге формада  

читтән торып  

Күрсәтмәләр бирелгән көн тәртибе мәсьәләләрен һәм карар-

лар проектларын күрсәтеп, директорлар советы 

утырышларында катнашу өчен дәүләт вәкиле тарафыннан 

соратып алына торган күрсәтмәләр турында мәгълүматлар 

 

Директорлар советы утырышының күрсәтмәләр бирелгән көн 

тәртибе мәсьәләләре буенча дәүләт вәкиле тавыш бирү 

 

Директорлар советы утырышында күрсәтмәләр бирелгән көн 

тәртибе мәсьәләләре буенча кабул ителгән карар 

 

Директорлар советы утырышына дәүләт вәкиле инициатива-

сы буенча, шул исәптән Татарстан Республикасы Җир һәм 

мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы күрсәтмәләре нигезендә 

чыгарылган мәсьәләләр 

 

 

                                                 
1Мәгълүматлар һәр дәүләт вәкиленә аерым тутырыла. 
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Акционерлар җәмгыятенең директорлар советы утырышында коррупциягә каршы көрәш һәм аны 

профилактикалау мәсьәләләрен карап тикшерү турында мәгълүматлар 

 

Акционерлар җәмгыятендә коррупциягә каршы көрәш һәм аны 

профилактикалау, мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу 

мәсьәләләре буенча локаль норматив акт булу (документның 

исеме һәм реквизитлары) 

 

Директорлар советы утырышларында коррупциягә каршы көрәш 

һәм аны профилактикалау мәсьәләләрен карап тикшерү 

(утырышны үткәрү датасы, карап тикшерелә торган мәсьәләне 

тәгъбир итү) 

 

Директорлар советы утырышларында коррупциягә каршы көрәш 

һәм аны профилактикалау мәсьәләләрен карап тикшерү йом-

гаклары буенча кабул ителгән карарлар  

 

 

3. Акционерлар җәмгыятенең финанс-хуҗалык эшчәнлеге, 

дивидендлар түләү һәм банкротлык билгеләре булу турында мәгълүматлар 

(мең сум) 

Устав капиталы  

Чиста активларның кыйммәте (әгәр дә җәмгыятьнең чиста 

активлары кыйммәте акционерлар җәмгыятенең устав 

капиталыннан икенче ел рәттән түбәнрәк булган очракта, бу 

турыда күрсәтергә) 

 

Үткән финанс елы өчен эшчәнлек йомгаклары буенча 

акционерлар җәмгыятенең чиста табышы (зыяны) 

 

Акционерларның еллык гомуми җыелышы карары нигезендә ди-

видендлар, процентлар түләүгә юнәлдерелгән чиста табышның 

бер өлеше (табыш булган очракта) 

 

Директорлар советы утырышында һәм (яки) акционерларның го-

муми җыелышында дивидендлар исәпләү һәм түләү мәсьәләсе 

буенча дәүләт вәкиле тавыш бирү (мәсьәләнең формулировкасын, 

карар проектын һәм тавыш бирү вариантын күрсәтергә) 

 

Соңгы хисап датасына персоналга эш хакы буенча бурычлар булу 

(күләмен һәм барлыкка килү чорын күрсәтергә) 

 

Исемлек буенча уртача саны, кеше  

Уртача эш хакы  

Үз вакытында түләнмәгән кредит бурычлары булу (күләмен, 

чорын, кредиторлар исемлеген күрсәтергә) 

 

Акционерлар җәмгыятен Юридик затлар эшчәнлеге фактлары ту-

рындагы мәгълүматларның бердәм федераль реестрына кертү 

юлы белән аны банкрот дип тану турында гариза белән 

мөрәҗәгать итү нияте турында басылып чыккан хәбәрнамәләр бу-

лу (https://fedresurs.ru/) 

 

Искәрмә (дәүләт вәкиленең акционерлар җәмгыятендәге финанс 

һәм икътисадый хәл турында аерым фикере, булган очракта) 

 

 

Дәүләт вәкилләре: 

 

_________________      __________________     ________________________________ 
             (Датасы)                                    (Имзасы)                                      (Фамилиясе, инициаллары) 
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_________________      __________________     ________________________________ 
            (Датасы)                                    (Имзасы)                                      (Фамилиясе, инициаллары) 

 

_________________      __________________     ________________________________ 
              (Датасы)                                    (Имзасы)                                      (Фамилиясе, инициаллары) 

 

Бу хисапка кушымталар: 

1. Хисап чоры өчен акционерларның гомуми җыелышлары һәм директорлар советы уты-

рышлары беркетмәләре _______ биттә. 

2. Акционерлар җәмгыятенең еллык бухгалтерлык хисаплылыгы һәм аның турында 

аудиторлык бәяләмәсе _______ биттә. 

 

_________________________________ 

 

 

  

 



Дәүләт унитар предприятиеләре, Татарстан 

Республикасы өлеше 100 процент булган 

акционерлар җәмгыятьләре җитәкчеләре 

һәм акционерлар җәмгыятьләренең идарә 

һәм тикшерү органнарындагы дәүләт 

вәкилләре хисаплылыгы тәртибенә 

3 нче кушымта 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 11 ноябрь, 1031 нче 

карары редакциясендә) 

 

Форма 

 
_______________ алып ________________ кадәрге чор өчен 

 

__________________________________________________________ 

(акционерлар җәмгыяте исеме) 

 

акционерлар җәмгыятьләренең (гавами акционерлар җәмгыятьләренең) 

тикшерү органнарында дәүләт вәкилләре эшчәнлеге турында 

хисап 

 

Дәүләт вәкилләре 

__________________________________________________________ 
(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

__________________________________________________________ 
(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

__________________________________________________________ 
(Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

1. Гомуми мәгълүматлар 

 

Дәүләт вәкилләре турында  

Вәкилнең фамилиясе, исеме, атасының исеме  

Эш урыны һәм вазыйфасы  

Телефоны  

Вәкилнең вәкаләтләре гамәлдә булу вакыты:  

башлану  

төгәлләнү  

Акционерлар җәмгыятенең устав капиталын-

да дәүләт милке өлеше 

 

Акционерлар җәмгыяте белән идарә итүдә 

катнашу өчен махсус хокук («алтын акция») 

булу 

 

Ревизия комиссиясе эшчәнлеген җайга сала 

торган эчке документ булу (документ рекви-

зитлары) 
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2. Дәүләт вәкилләре тарафыннан акционерлар җәмгыятенең финанс-хуҗалык эшчәнлегенә 

үткәрелгән тикшерүләр (ревизияләр) турында мәгълүматлар1 
 

Тикшерү (ревизия) үткәрү датасы  

Тикшерү (ревизия) үткәргәндә карап тикшерелгән доку-

ментлар исемлеге 

 

Тикшерү (ревизия) йомгаклары буенча ясалган нәтиҗәләр  

Искәрмә (дәүләт вәкиленең акционерлар җәмгыятендәге 

финанс һәм икътисадый хәл турында аерым фикере, булган 

очракта) 

 

 

3. Акционерлар җәмгыятенең  

финанс-хуҗалык эшчәнлеге күрсәткечләре турында мәгълүматлар 

(мең сум) 

Күрсәткечнең исеме Агымдагы ел Үткән ел 

Устав капиталы   

Чиста активларның кыйммәте   

Дебитор бурычлары   

Кредитор бурычлары, шул исәптән:    

персоналга   

салымнар һәм җыемнар буенча   

Үз вакытында түләнмәгән кредит бурычлары 

булу 

  

Кредитлар һәм заемнар, шул исәптән:   

Кыска вакытлы   

Озак вакытлы   

Сатудан кергән акча   

Үзкыйммәт   

Идарә чыгымнары   

Алуга процентлар   

Түләүгә процентлар   

Башка керемнәр   

Башка чыгымнар   

Чиста табыш (зыян)   

 

Дәүләт вәкилләре: 

_________________      __________________     ________________________________ 
             (Датасы)                                    (Имзасы)                                      (Фамилиясе, инициаллары) 
 

_________________      __________________     ________________________________ 
             (Датасы)                                    (Имзасы)                                      (Фамилиясе, инициаллары) 

 

_________________      __________________     ________________________________ 
             (Датасы)                                    (Имзасы)                                      (Фамилиясе, инициаллары) 

 

Бу хисапка кушымталар: 

1. Ревизия комиссиясе бәяләмәсе күчермәсе ___ биттә. 

2. Ревизия комиссиясе утырышлары беркетмәләре күчермәләре (булганда) ____ биттә. 

_________________________________________ 

                                                 
1Мәгълүматлар һәр тикшерүгә (ревизиягә) аерым тутырыла. Бер (берничә) дәүләт вәкиленең аерым фикере бул-

ган очракта, «Искәрмә» графасы, дәүләт вәкиленең фамилиясен, исемен һәм атасының исемен (булган очракта) 

күрсәтеп, һәр дәүләт вәкиленә аерым тутырыла. 


