
Додаток
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року № 461)

ІНФОРМАЦІЯ
про господарське товариство

_____________________________
(найменування господарського товариства)

_________________
(код згідно з ЄДРПОУ)

www. _________________
(веб-сайт товариства)

I. Загальна інформація*
Сфера діяльності товариства, основні види продукції
Основні споживачі продукції товариства
Основні конкурентні переваги товариства

Частка на ринку
Короткий опис виробничих потужностей (місце розташування, розмір земельної ділянки,
виробнича потужність, середній коефіцієнт використання виробничих потужностей за останній рік)
Кількість та короткий опис дочірніх підприємств
Частка акцій у державній власності, відсотків
Зазначається, чи входить товариство до переліків державного майна, що підлягають приватизації у
поточному році, або до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Результати операційної діяльності
Зазначаються обсяги  виробленої продукції (обсяги наданих послуг) за основними видами у
натуральній та грошовій формі, кумулятивно з початку року та причини, чому обсяг виробленої
продукції у поточному періоді відрізняється від обсягу за аналогічний період минулого року

Результати фінансової діяльності
Описуються причини зміни таких показників порівняно з показниками за аналогічний період
минулого року:
чистий дохід від реалізації продукції
EBITDA**
рентабельність EBITDA
чистий фінансовий результат
фінансові запозичення
державні гранти і субсидії

Ризики та перспективи розвитку
Описуються основні ризики для ведення бізнесу товариства та шляхи їх мінімізації
Розмір запланованих виплат з погашення боргу у поточному році із зазначенням кредитора та
валюти платежу

II. Показники фінансово-господарської діяльності
тис. гривень

Найменування показника Звітний
квартал

Попередній
квартал

Різниця,
відсотків

I. Звіт про фінансовий стан (баланс)
Необоротні активи
у тому числі основні засоби
Оборотні активи
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти
Усього активів
Довгострокові фінансові запозичення



Найменування показника Звітний
квартал

Попередній
квартал

Різниця,
відсотків

Короткострокові фінансові запозичення
Інші зобов’язання і забезпечення
Усього зобов’язань і забезпечення
у тому числі державні гранти і субсидії
Усього власного капіталу

II. Фінансові результати
Чистий дохід від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток (збиток)
Операційний прибуток (збиток)
EBITDA
Фінансовий результат до оподаткування
Витрати з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат

III. Коефіцієнтний аналіз
Рентабельність EBITDA
Рентабельність активів
Рентабельність власного капіталу
Фінансові запозичення/власний капітал
Фінансові запозичення/EBITDA

IV. Розрахунки з бюджетом
Дивіденди/відрахування чистого прибутку
Податок на прибуток підприємств
Податок на додану вартість нарахований/до
відшкодування
Сплата інших платежів до бюджету
Усього виплат на користь держави

V. Обсяги виробництва продукції у натуральних
одиницях за видами (до п’яти найменувань)

VI. Дані про персонал
Середньооблікова кількість працівників
Середня заробітна плата, гривень на місяць
Заборгованість з виплати заробітної плати

Керівник
_________________________

(посада)
________________

(підпис)
__________________

(ініціали та прізвище)
____________
*Обсяг загальної інформації про господарське товариство становить не більше одного аркуша.
**Показник EBITDA визначений фінансовим планом суб’єкта господарювання державного сектору економіки, складеним відповідно до
наказу Мінекономрозвитку від 2 березня 2015 р. № 205.


