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Банк гарантиясенең ышанычлылыгын бҽялҽү 

тҽртибен, бюджет кредитын кире кайтару, процент 

һҽм башка түлҽүлҽрне түлҽү буенча юридик зат, 

муниципаль берҽмлекнең йөклҽмҽлҽрен үтҽүне 

тҽэмин итүгҽ бирелҽ торган поручительстволар 

тҽртибен раслау турында 
 

Россия Федерациясе Бюджет кодексының 93
2
 маддҽсенең 3 пункты нигезендҽ 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты  

       

КАРАР БИРҼ: 

 

1. Банк гарантиясенең ышанычлылыгын бҽялҽү тҽртибен, юридик зат, 

муниципаль берҽмлек йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүгҽ, бюджет кредитын кире 

кайтару, процент һҽм башка түлҽүлҽрне түлҽү буенча бирелҽ торган 

поручительлеклҽр тҽртибен расларга. 

2. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Нурлат муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенең икътисад буенча урынбасарына йөклҽргҽ. 

 

 

Җитҽкче                                                                                          Л.Н. Маняпов 

 



Нурлат муниципаль районы Башкарма комитетының 

19.11.2019 ел, 1042 номерлы карары белҽн расланган  
 

Банк гарантиясенең ышанычлылыгын бҽялҽү, бюджет кредитын кире кайтару, 

процент һҽм башка түлҽүлҽрне түлҽү буенча юридик зат, муниципаль берҽмлек 

йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүгҽ бирелҽ торган поручительлеклҽр тҽртибе 

 

I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр. 

 

1. Ҽлеге Тҽртип Россия Федерациясе Бюджет кодексының 93
2
 статьясындагы 

3 пункты нигезендҽ эшлҽнде һҽм банк гарантиясенең һҽм поручительлекнең бюджет 

кредитын кире кайтару, процент һҽм башка түлҽүлҽрне түлҽү буенча юридик зат, 

муниципаль берҽмлек йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүгҽ бирелҽ торган 

ышанычлылык һҽм ышанычлылык күрсҽткечлҽрен билгели. 

2. Банк гарантиясе һҽм поручительствоның ышанычлылыгы банк яисҽ башка 

кредит оешмасының (алга таба - гарант) һҽм поручительлҽрнең финанс 

тотрыклылыгы белҽн билгелҽнҽ. 

3. Банк гарантиясе һҽм поручительлекнең ышанычлылыгы астында ҽлеге 

тҽртип максатларында гарант һҽм поручительның бюджет кредитын кире кайтару 

буенча юридик зат, муниципаль берҽмлек (алга таба – алучы) йөклҽмҽлҽрен үз 

вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ үти алуы аңлашыла. 

4. Тҽэмин итү күлҽме бирелҽ торган бюджет кредиты күлҽмен, аның буенча 

процентларны һҽм тиешле килешүдҽ каралган башка түлҽүлҽрне капларга тиеш.   

5. Йөклҽмҽлҽрне үтҽүне тҽэмин итүне рҽсмилҽштерү Татарстан Республикасы 

Нурлат муниципаль районы бюджетыннан бюджет кредиты бирелгҽнчегҽ кадҽр 

башкарыла. 

6. «Нурлат муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» муниципаль 

учреждениесе (алга таба – финанс органы) Нурлат муниципаль районы 

бюджетыннан, банк гарантиясе һҽм поручительстводан бирелҽ торган бюджет 

кредитларын тҽэмин итүгҽ бирелҽ торган бҽяне башкара. 

 

II. Банк гарантиясенең ышанычлылыгын бҽялҽү  

 

2.1. Ҽлеге тҽртип максатларында гарант түбҽндҽге талҽплҽргҽ җавап бирергҽ 

тиеш: 

банк эшчҽнлекне туктату, үзгҽртеп кору, банкротлык процессында булырга 

тиеш түгел; 

административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексында 

каралган тҽртиптҽ эшчҽнлек туктатылмаган булырга тиеш; 

Нурлат муниципаль районы алдындагы акчалата йөклҽмҽлҽр буенча 

кичектерелгҽн (җайга салынмаган) бурычлар һҽм салымнар, җыемнар, иминият 

кертемнҽре, пенялар, штрафлар, процентлар, процентлар түлҽү буенча Россия 

Федерациясенең салымнар һҽм җыемнар турындагы законнары нигезендҽ түлҽнергҽ 

тиешле үтҽлмҽгҽн бурычлар, шулай ук Нурлат муниципаль районы тарафыннан элек 

бирелгҽн муниципаль гарантиялҽр буенча җайга салынмаган йөклҽмҽлҽр юк 

булырга тиеш; 



Россия Федерациясе Үзҽк банкының банк операциялҽрен башкару өчен 

генераль лицензиясе булырга тиеш; 

«Россия Федерациясе банкларында кертемнҽрне иминлҽштерү турында» 2003 

елның 23 декабрендҽге 177-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ Россия 

Федерациясе банкларындагы физик затларның кертемнҽрен мҽҗбүри иминиятлҽү 

системасында катнашырга тиеш (Россия банкының «Интернет» мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында соңгы хисап датасына 

урнаштырылган рҽсми мҽгълүматлар); 

Россия Федерациясе Үзҽк банкы тарафыннан «Россия Федерациясе Үзҽк 

банкы (Россия Банкы) турында» 2002 елның 10 июлендҽге 86-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендҽ билгелҽнгҽн мҽҗбүри нормативларны бозган өчен чаралар 

кулланылмаган булырга тиеш (Россия Федерациясе Үзҽк банкының «Интернет» 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында соңгы хисап датасына 

урнаштырылган рҽсми белешмҽлҽр). 

2.2. Ҽлеге Тҽртипнең 2.1 пунктында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ торган 

гарант финанс органына түбҽндҽге документларны бирҽ: 

а) алучының йөклҽмҽлҽре буенча гарант  булып чыгыш ясау турында килешне 

раслаган  гарант хаты; 

б) гарант раслаган гамҽлгҽ кую документлары күчермҽлҽре; 

в) салым органында исҽпкҽ кую турында таныклык күчермҽлҽре, дҽүлҽт 

теркҽвенҽ алу турында таныклык яисҽ гарант раслаган юридик затларның бердҽм 

дҽүлҽт реестры язу кҽгазе күчермҽлҽре; 

г) гарантның эшчҽнлеген туктату, үзгҽртеп кору, банкротлык процессында 

булмавын раслаучы документлар; 

д) гарантның бердҽм башкарма органы, башка вҽкалҽтле затның гарант 

исеменнҽн килешүлҽр эшлҽүгҽ вҽкалҽтлҽрен раслый торган документлар һҽм 

гарантның баш хисапчысы (сайлау турында карар, билгелҽп кую турында боерык, 

вазыйфага керешү турында боерык, контракт күчермҽсе, ышаныч кҽгазе), шулай ук 

гарант тарафыннан расланган, нотариаль расланган култамгалар һҽм гарант 

мөһеренең расламасы; 

е) банк гарантиясе бирү буенча алыш-биреш итү (алучының йөклҽмҽлҽрен 

үтҽүне тҽэмин итү) буенча гарант идарҽсенең вҽкалҽтле органы тарафыннан 

килешүне (хуплауны) раслый торган документның нотариаль расланган күчермҽсе); 

ж) Россия Федерациясе Үзҽк банкының банк операциялҽрен башкару өчен 

Генераль лицензиясенең нотариаль расланган күчермҽсе; 

з) салымнар, җыемнар, иминият кертемнҽре, пенялар, штрафлар, процентлар 

буенча гарантның соңгы хисап датасына салымнар һҽм җыемнар турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ түлҽнергҽ тиешле бурычлары булмавын 

раслаучы салым органы белешмҽсе; 

и) хисап финанс елына һҽм гарант раслаган соңгы хисап датасына-бухгалтер 

балансы һҽм керемнҽр һҽм чыгымнар турында хисап; 

к) ҽлеге Тҽртипнең 2.2 пунктының «а» пунктчасы нигезендҽ хат белҽн 

мөрҽҗҽгать иткҽн ел эчендҽ гарантның бухгалтерлык хисаплылыгының дөреслеге 

турында аудиторлык бҽялҽмҽсе күчермҽсе; 

л) Россия Федерациясе Үзҽк банкы тарафыннан билгелҽнҽ торган форма 

буенча гарантның үз акчаларын (капиталын) исҽплҽү һҽм, рөхсҽт ителгҽн 



күрсҽткечлҽр диапазонын китереп, соңгы хисап датасына мҽҗбүри нормативлар 

күрсҽткечлҽре; 

м) Россия Федерациясе Үзҽк банкы тарафыннан билгелҽнҽ торган форма 

буенча мҽҗбүри нормативлар турында мҽгълүмат; 

н) Россия Федерациясе Үзҽк банкы тарафыннан билгелҽнҽ торган форма 

буенча гарант активларының сыйфаты турында мҽгълүмат; 

о) җитҽкче тарафыннан имзаланган һҽм гарант мөһере белҽн расланган чиста 

гарант активларын исҽплҽү; 

п) Россия Федерациясе Үзҽк банкының соңгы ярты ел эчендҽ Гарант 

тарафыннан Россия Федерациясе Үзҽк банкының мҽҗбүри резерв талҽплҽренең 

үтҽлеше турында, клиентларның исҽп-хисап документларын вакытында түлҽмҽү 

фактлары булмау турында, Россия Федерациясе Үзҽк банкы тарафыннан гарантка 

карата кулланылган мҽҗбүри йогынты чаралары булмау турында белешмҽ; 

р) Россия Федерациясе Үзҽк банкы тарафыннан вҽкалҽтле вазыйфаи затлар 

кандидатураларын килештерүне раслый торган документлар. 

Гарант ҽлеге пунктның «в», «г», «з» пунктчаларында күрсҽтелгҽн 

документларны тапшырмаган очракта, финанс органы аларны ведомствоара 

мҽгълүмати хезмҽттҽшлек тҽртибендҽ соратып ала. 

2.3. Гарантның финанс хҽле түбҽндҽге күрсҽткечлҽр ярдҽмендҽ  билгелҽнҽ: 

соңгы финанс елына һҽм агымдагы елның узган чорына зыяннар булмау; 

I һҽм II категория сыйфат гаранты активлары гомуми активларның кимендҽ 50 

процентын тҽшкил итҽргҽ тиеш; 

гарантның Россия Федерациясе Үзҽк банкы тарафыннан билгелҽнгҽн мҽҗбүри 

нормативларга туры килүе; 

бюджет кредитының өч тапкыр бирелҽ торган күлҽменнҽн ким булырга тиеш 

булмаган чиста Гарант активлары күлҽме. 

2.4. Финанс органына кергҽн гарант документлары алар кергҽн көнне теркҽлҽ. 

2.5. Гарант тарафыннан тапшырылган документлар ҽлеге Тҽртипнең 2.2 

пунктында билгелҽнгҽн документлар исемлеге туры килмҽгҽн очракта, финанс 

органы, документларны теркҽү датасыннан биш эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча, 

аларны кире кайтару сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, гарантка кире кайтара. 

2.6. Гарант тарафыннан тапшырылган документларның ҽлеге Тҽртипнең 2.2 

пунктында билгелҽнгҽн исемлегенҽ туры килгҽн очракта, финанс органы банк 

гарантиясенең ышанычлылыгына бҽя бирҽ. Финанс органы тапшырылган 

документларны, документларны теркҽү датасыннан алып, эш көннҽрендҽ гарантның 

ҽлеге тҽртипнең 2.1 пунктында каралган талҽплҽргҽ туры килү-килмҽвен һҽм, ҽлеге 

тҽртипнең 2.3 пунктында күрсҽтелгҽн күрсҽткечлҽрне исҽпкҽ алып, аның финанс 

хҽлен билгелҽүне күздҽ тота. 

Документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча финанс органы гарантның финанс 

тотрыклылыгы һҽм аның бюджет кредитын кире кайтару буенча алучының 

йөклҽмҽлҽрен үз вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ үтҽү сҽлҽте турында бҽялҽмҽ ҽзерли, 

бу хакта гарантка бҽялҽмҽне ҽзерлҽү датасыннан соң өч эш көненнҽн дҽ соңга 

калмыйча хҽбҽр ителҽ. 

 

 

 



III. Поручительлекнең ышанычлылыгын бҽялҽү 

 

3.1.В ҽлеге тҽртипнең максаты-поручитель түбҽндҽге талҽплҽргҽ җавап 

бирергҽ тиеш: 

эшчҽнлекне туктату,  үзгҽртеп кору, банкротлык процессында тормавы; 

административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексында 

каралган тҽртиптҽ эшчҽнлек туктатылмаганда; 

Нурлат муниципаль районы алдындагы акчалата йөклҽмҽлҽр буенча 

кичектерелгҽн (җайга салынмаган) бурычлар һҽм салымнар, җыемнар, иминият 

кертемнҽре, пенялар, штрафлар, процентлар, процентлар түлҽү буенча Россия 

Федерациясенең салымнар һҽм җыемнар турындагы законнары нигезендҽ түлҽнергҽ 

тиешле үтҽлмҽгҽн бурычлар, шулай ук Нурлат муниципаль районы тарафыннан элек 

бирелгҽн муниципаль гарантиялҽр буенча җайга салынмаган йөклҽмҽлҽр булмау 

очрагында.                                

3.2. Ҽлеге Тҽртипнең 3.1 пунктында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ торган 

поручитель финанс органына түбҽндҽге документларны тапшыра: 

а) алучы йөклҽмҽлҽре буенча поручитель булып бару турында ризалык 

хакында поручитель хаты; 

б) поручитель раслаган гамҽлгҽ кую документларының күчермҽлҽре; 

в) салым органында исҽпкҽ куелу турында таныклык, юридик затларның 

бердҽм дҽүлҽт реестрын теркҽү турында таныклык яки поручитель раслаган бердҽм 

дҽүлҽт реестрын язу кҽгазе күчермҽлҽре; 

г) поручительнең бердҽм башкарма органы, башка вҽкалҽтле затның 

поручитель исеменнҽн алыш-биреш ясау өчен вҽкалҽтлҽрен раслаучы документлар 

һҽм поручительнең баш бухгалтеры (сайлау турында карар, билгелҽп кую турында 

боерык, вазыйфасына керешү турында боерык, контракт күчермҽсе, ышаныч кҽгазе), 

шулай ук күрсҽтелгҽн затларның имзалары нотариаль расланган үрнҽклҽре һҽм 

поручитель мөһере расламасы; 

д) поручительлек бирү буенча алыш-биреш итүгҽ (алучының йөклҽмҽлҽрен 

үтҽүне тҽэмин итүгҽ) поручитель идарҽсенең вҽкалҽтле органы ризалыгын 

(хуплавын) раслый торган документның нотариаль расланган күчермҽсе; 

е) поручительнең эшчҽнлекне туктату, үзгҽртеп кору, банкротлык 

процессында булмавын раслаучы документлар; 

ж) хуҗалык эшчҽнлеген поручитель тарафыннан гамҽлгҽ ашыруга 

лицензиянең нотариаль яктан расланган күчермҽсе (Россия Федерациясе законнары 

белҽн поручитель тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган эшчҽнлекнең лицензия 

нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылуы билгелҽнгҽн очракта); 

з) кредит оешмаларында ачылган поручительнең гамҽлдҽге счетлары турында 

салым органы тарафыннан расланган белешмҽ; 

и) банклар тарафыннан бирелгҽн поручительнең исҽп-хисап счетларында 

акчалар булу һҽм аларга картотекага сумма турында белешмҽлҽр; 

к) хисап балансы, хисап финанс елы һҽм поручитель раслаган соңгы хисап 

датасына, аларны кабул итү турында салым органы тамгасы белҽн һҽм төп чаралар 

турында баланс статьяларының расшифровкаларын кушып, матди кыйммҽтлҽргҽ 

керемнҽре, озак сроклы финанс кертемнҽре, кыска сроклы финанс кертемнҽре, 



дебитор бурычлары, озак сроклы бурычлар, кыска сроклы кредитлар һҽм займнар, 

кредит бурычлары турында хисап (һҽр төр бурыч буенча һҽр төр буенча); 

л) салым, җыемнар, иминият кертемнҽре, пенялар, штрафлар, штрафлар, 

процентлар буенча поручительнең соңгы хисап датасына салымнар һҽм җыемнар 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ түлҽнергҽ тиешле бурычлары 

булмавын раслаучы салым органы белешмҽсе; 

м) поручительнең бухгалтерлык хисаплылыгының дөреслеге турында 

аудиторлык бҽялҽмҽсе күчермҽсе ҽлеге тҽртипнең 3.2 пунктының «а» пунктчасы 

нигезендҽ хат белҽн мөрҽҗҽгать иткҽн ел алдагы ел өчен (Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ ел саен аудитор тикшерүе узарга тиешле юридик затлар өчен); 

н) җитҽкче тарафыннан кул куелган һҽм поручитель мөһере белҽн расланган 

поручительнең чиста активларын исҽплҽү. 

Поручитель ҽлеге пунктның «в», «е», «л» пунктчаларында күрсҽтелгҽн 

документларны тапшырмаган очракта, финанс органы аларны ведомствоара 

мҽгълүмати хезмҽттҽшлек тҽртибендҽ соратып ала. 

3.3. Финанс органнарына кергҽн поручитель документлары алар кергҽн көнне 

теркҽлҽ. 

3.4. Поручитель тарафыннан тапшырылган документлар ҽлеге тҽртипнең 3.2 

пунктында билгелҽнгҽн документлар исемлегенҽ туры килмҽгҽн очракта, Финорган, 

документларны теркҽү датасыннан биш эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча, аларны 

кире кайтару сҽбҽплҽрен күрсҽтеп, поручителенҽ кире кайтара. 

3.5. Поручитель биргҽн документлар ҽлеге тҽртипнең 3.2 пунктында 

билгелҽнгҽн исемлегенҽ туры килгҽн очракта, финанс органы тарафыннан 

поручительлекнең ышанычлылыгына бҽя бирелҽ. Финанс органы тапшырылган 

документларны, документларны теркҽү датасыннан алып, эш көннҽрендҽ исҽплҽнҽ 

торган 15 көнлек срокта поручительнең ҽлеге тҽртипнең 3.1 пунктында каралган 

талҽплҽргҽ туры килү-килмҽве предметына карый һҽм поручительнең финанс хҽлен 

бҽялҽү методикасы нигезендҽ, поручительнең финанс хҽлен анализлый. 

Бюджет кредитын кайтару буенча йөклҽмҽлҽрне үтҽүне тҽэмин итү буенча 

поручительлҽр булып торучы юридик затларның финанс хҽлен анализлау, ҽгҽр 

күрсҽтелгҽн юридик затлар «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) яки «Стандарт энд 

Пурс» (Standard & Poor 's) рейтинг агентлыклары классификациясе буенча «bb -» 

рейтингыннан ким булмаган яисҽ «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody' s Investors 

Service) рейтинг агентлыклары классификациясе буенча «bb - » рейтингыннан ким 

булмаган очракта яисҽ " Ba3 "рейтинг агентлыгыннан (Moody' s Investors Service) 

«Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ аларның сайтларында 

урнаштырылган) бюджет кредитын алучыга бирү турында кабул ителгҽн карарның 

датасына ким булмаган очракта үткҽрелмҽскҽ мөмкин.  

Документларны карау нҽтиҗҽлҽре буенча финанс органы поручительнең 

финанс тотрыклылыгы һҽм аның бюджет кредитын кире кайтару буенча алучының 

йөклҽмҽлҽрен үз вакытында һҽм тулы күлҽмдҽ үтҽү сҽлҽте турында бҽялҽмҽ ҽзерли, 

бу хакта поручительга бҽялҽмҽне ҽзерлҽү датасыннан соң өч эш көненнҽн дҽ соңга 

калмыйча хҽбҽр ителҽ. 

 

 

 



Бюджет кредитын кире кайтару, процент һҽм башка 

түлҽүлҽрне түлҽү буенча юридик зат, муниципаль 

берҽмлек йөклҽмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итүгҽ бирелҽ 

торган поручительстволар банк гарантиясенең 

ышанычлылыгын бҽялҽү тҽртибенҽ кушымта 
 

Поручительнең финанс хҽлен бҽялҽү методикасы 

 

1. Поручительнең финанс хҽлен бҽялҽү өчен финанс индикаторларының өч 

төркеме кулланыла: 

ликвидлык коэффициенты; 

үз һҽм заем чаралары күрсҽткече коэффициенты; 

рентабельлек күрсҽткече. 

Исҽп-хисап килҽсе башлангыч мҽгълүмат нигезендҽ башкарыла: 

 Форма № 1 (хисап балансы); 

Форма № 2 (финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисап). 

 

2. Ликвидлык коэффициенты 

 

2.1. Ликвидлык коэффициентлары төркеме өч күрсҽткечтҽн тора: 

абсолют ликвидлык коэффициенты; 

эшчҽнлекне тиз гамҽлдҽн туктату коэффициенты; 

агымдагы ликвидлык коэффициенты. 

2.2К1 абсолют ликвидлыгы коэффициенты түбҽндҽге формула буенча 

исҽплҽнҽ: 

 

 
 

монда: 

акча - кассада һҽм исҽп-хисап счетындагы акча (балансның 1250 номерлы 

юлы(строкасы) 

кыска сроклы финанс кертемнҽре - хисап чоры ахырына алынган кыска 

сроклы финанс кертемнҽре (акциялҽр, вексельлҽр, облигациялҽр, бирелгҽн займнар 

һ.б.) суммасы. Аларга мөрҽҗҽгать итү (түлҽү) вакыты хисап датасыннан яки 

операция циклының дҽвамлылыгыннан соң 12 айдан артмаганнарны кертҽлҽр 

балансның 1240 номерлы юлы(сторкасы); 

агымдагы йөклҽмҽлҽр - хисап даталарыннан соң түлҽп бетерү вакыты белҽн 

кимендҽ 12 ай булган поручительнең кыска вакытлы финанс йөклҽмҽлҽре. 

Балансның V бүлегендҽге күрсҽткеч(1500нче юл) килҽсе чордагы керемнҽр балансы 

(1530нчы юл) һҽм бҽялҽү йөклҽмҽлҽренең (1540нчы юл) аермасы нҽтиҗҽсе буларак 

табыла. 

2.3. К2 тиз ликвидлык коэффициенты хуҗалык ҽйлҽнешеннҽн акчаны 

оператив рҽвештҽ азат итү һҽм гамҽлдҽге финанс йөклҽмҽлҽрен түлҽү мөмкинлеген 

күрсҽтҽ. Күрсҽткеч түбҽндҽге формула буенча билгелҽнҽ: 
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монда: 

дебитор бурычы - дебитор бурычы, аны түлҽү ел дҽвамында көтелҽ (строка 

№1230 баланса); 

кыска сроклы финанс кертемнҽре - хисап чоры ахырына алынган кыска 

сроклы финанс кертемнҽре (акциялҽр, вексельлҽр, облигациялҽр, бирелгҽн займнар 

һ.б.) суммасы. Аларга мөрҽҗҽгать итү (түлҽү) вакыты хисап датасыннан яки 

операция циклының дҽвамлылыгыннан соң 12 айдан артмаганнарны кертҽлҽр 

балансның 1240 номерлы юлы(сторкасы); 

акча - кассада һҽм исҽп-хисап счетындагы акча (балансның 1250 номерлы 

юлы(строкасы) 

агымдагы йөклҽмҽлҽр - хисап даталарыннан соң түлҽп бетерү вакыты белҽн 

кимендҽ 12 ай булган поручительнең кыска вакытлы финанс йөклҽмҽлҽре. 

Балансның V бүлегендҽге күрсҽткеч(1500нче юл) килҽсе чордагы керемнҽр балансы 

(1530нчы юл) һҽм бҽялҽү йөклҽмҽлҽренең (1540нчы юл) аермасы нҽтиҗҽсе буларак 

табыла. 

2.4. К3 агымдагы ликвидлык коэффициенты түбҽндҽге формула буенча 

исҽплҽнҽ: 

 

 

 

оборотные активы 1200
К3 = ,

кр. обязательства 1500 - 1530
 

 

монда: 

ҽйлҽнештҽге активлар - ҽйлҽнештҽге активлар (балансның 1200 номерлы 

юлы(строкасы); 

кыска вакытлы финанс йөклҽмҽлҽре - хисап датасыннан соң 12 айдан кимрҽк 

вакыт эчендҽ поручительнең кыска вакытлы финанс йөклҽмҽлҽре. Балансның V 

бүлегендҽге күрсҽткеч(1500нче юл) килҽсе чордагы керемнҽр балансы (1530нчы юл) 

аермасы нҽтиҗҽсе буларак табыла. 

 

3. Үз һҽм заем чаралары күрсҽткече коэффициенты. 

 К4 нең үз һҽм заем акчалары нисбҽте коэффициенты түбҽндҽге формула 

буенча билгелҽнҽ: 

 

 

 

собственный капитал 1300
К4 = ,

заемный капитал 1500 + 1400 - 1530
 

 

монда: 

үзкапитал - үз капиталы һҽм резервлары (балансның 1300 номерлы 

юлы(строкасы); 

заемга алынган  капитал – финанс йөклҽмҽлҽре. Күрсҽткеч килҽсе чор 

керемнҽрен исҽпкҽ алмыйча(балансның 1530 номерлы юлы(строкасы) кыска 



вакытлы һҽм озак вакытка исҽплҽнгҽн йөклҽмҽлҽр суммасы буларак 

табыла(баланста 1500 һҽм1400 нче юллар). 

 

   4.  Рентабельлек күрсҽткече 

 

4.1. Рентабельлек күрсҽткече түбҽндҽге формула буенча билгелҽнҽ: 

 

 
 

монда: 

сатудан кергҽн табыш - продукция сатудан алган табыш (финанс нҽтиҗҽлҽре 

турында хисапның 2200нче юлы); 

табыш - керем (финанс нҽтиҗҽлҽре турында хисапның 2110нчы юлы). 

 

 

5. Финанс хҽлен бҽялҽү төзү 

 

5.1. Һҽр база индикаторы өчен иң яхшы һҽм иң начар чик күрсҽткече 

билгелҽнҽ. 

5.2. Алынган ҽһҽмияткҽ һҽм иң чик күрсҽткечлҽргҽ нигезлҽнеп, һҽр күрсҽткеч 

өчен өч категориянең берсе билгелҽнҽ. Күрсҽткечлҽрнең иң чик ҽһҽмияттҽге һҽм 

категорияне сайлау кагыйдҽсе күрсҽткечлҽрнең факттагы күрсҽткечлҽренҽ бҽйле 

рҽвештҽ 1 нче таблицада китерелгҽн. 

 

Таблица 1. Пороговые значения показателей и выбор категории в зависимости 

от фактических значений показателей 

 

 

 

Коэффициентлар 1 нче 

категория 

(яхшы 

күрсҽткеч) 

2 нче категория 

(канҽгатьлҽнерлек 

күрсҽткеч) 

3 нче категория 

(канҽгатьлҽнмҽслек 

күрсҽткеч) 

К1 0,2 дҽн зуррак 0,1 - 0,2 0,1 дҽн түбҽн 

К2 0,8дҽн зуррак 0,5 - 0,8 0,5дҽн түбҽн 

К3  2,0дҽн зуррак 1,0 - 2,0 1,0дҽн түбҽн 

Коэффициенты 1 нче 

категория 

(яхшы 

күрсҽткеч) 

2 нче категория 

(канҽгатьлҽнерлек 

күрсҽткеч) 

3 нче категория 

(канҽгатьлҽнмҽслек 

күрсҽткеч) 



к4    

Сҽүдҽ оешмалары 0,6 дан зуррак 0,4 - 0,6 0,4 тҽн түбҽн 

Башка тармак 

оешмалары 

1,0 дҽн зуррак 0,7 - 1,0 0,7 дҽн түбҽн 

к5 0,15 тҽн 

зуррак 

0,0 - 0,15 0,0 дан түбҽн (рентаб. 

түгел) 

 

5.3. Җыелма бҽянең күрсҽткече (S) түбҽндҽге формула буенча билгелҽнҽ: 

 

S = Вес1 x Категория1 + Вес2 x Категория2 + Вес3 x Категория3 + Вес4 x Категория4 + 

Вес5 x Категория5, 

монда: 

Весi – җыелма бҽядҽ күрсҽткеч зурлыгы Кi, i = 1, 2, 3, 4 яки 5. 

2нче таблицада күрсҽткелҽр китерелгҽн. 

Категорияi - Кi категориясе карый торган күрсҽткеч. 

Категорияi = 1, 2 яки 3. 

 

2нче таблица. Җыелма бҽяне исҽплҽгҽндҽ кулланыла торган күрсҽткечлҽрнең 

авырлыгы 

Күрсҽткеч Күрсҽткеч зурлыгы 

К1 абсолют ликвидлык коэффициенты 0,11 

К2 тиз бетерү коэффициенты 0,05 

К3 агымдагы ликвидлык коэффициенты 0,42 

К4 үз һҽм заем чаралары нисбҽте 0,21 

К5 рентабельлек коэффициенты 0,21 

 

5.4. Җыелма бҽялҽүнең ҽһҽмияте нигезендҽ поручительнең финанс хҽле: 

җыелма бҽянең ҽһҽмияте 1,05 тҽн артмаса, яхшы булып тора; 

җыелма бҽя 1,05 дҽн артык булса да, 2,4 тҽн артмаса канагатьлҽнерлек була; 

җыелма бҽянең ҽһҽмияте 2,4 дҽн артып китсҽ, канҽгатьлҽнмҽслек булып тора. 

Поручительнең чиста активлары күлҽме бюджет кредитының өч тапкыр 

бирелгҽн суммасына тигез булган зурлыктан кимрҽк булырга тиеш түгел. 


