Додаток до
Порядку визначення відсоткового
співвідношення державної частки
та частки орендаря у ринковій
вартості єдиного (цілісного)
майнового комплексу, переданого в
оренду
(пункт 5)
Розрахунок відсоткового співвідношення державної частки та частки
орендаря у ринковій вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу,
переданого в оренду
Номер
рядка

Показник

Усього,
тис.
гривень

1
1
1.1

2
Необоротні активи, усього
Залишкова вартість
нематеріальних активів, усього
у тому числі:
авторське та суміжні з ним
права (право на літературні,
художні, музичні твори,
комп'ютерні програми,
програми для електроннообчислювальних машин,
компіляції даних (бази даних),
виконання, фонограми,
відеограми, передачі
(програми) організацій
мовлення тощо)
права користування
природними ресурсами (право
користування надрами, ін шими
ресурсами природного
середовища, геологічною та
іншою інформацією про
природне середовище тощо)
права на комерційні
позначення (товарні знаки,
торгові марки, фірмові
найменування тощо)

3

У тому числі
що належать
що належать
державі, тис.
орендарю,
грн
тис. грн
4
5

2

Продовження додатка

1.2

1.3

права користування майном
(право користування
земельною ділянкою, крім
права постійного користування
земельною ділянкою, право
користування будівлею, право
на оренду приміщень тощо)
права на об'єкти промислової
власності (право на винаходи,
розробки, корисні моделі,
промислові зразки, сорти
рослин, породи тварин, захист
від недобросовісної
конкуренції тощо)
інші нематеріальні активи
(право на провадження
діяльності, використання
економічних та інших
привілеїв тощо)
Незавершені капітальні
інвестиції, усього
у тому числі:
капітальне будівництво
придбання (виготовлення)
основних засобів, інших
необоротних матеріальних
активів
придбання (створення)
нематеріальних активів
придбання (вирощування)
довгострокових біологічних
активів
Залишкова вартість основних
засобів, усього
у тому числі:
земельні ділянки
капітальні витрати на
поліпшення земель
будинки та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інструменти, прилади, інвентар
тварини

багаторічні насадження
інші основні засоби
інвестиційна нерухомість
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Продовження додатка
1.4

1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
4

5

5.1

6
7

8

Довгострокові фінансові
інвестиції, усього
у тому числі:
які обліковуються за методом
участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Оборотні активи, усього
у тому числі:
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи,
послуги, усього
Дебіторська заборгованість за
розрахунками
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття
Сукупна вартість єдиного
(цілісного) майнового
комплексу (сума рядків 1, 2 і 3)
Довгострокові зобов'язання і
забезпечення, усього
у тому числі:
Залишок коштів державного
цільового фінансування та
державних цільових
надходжень
Поточні зобов'язання і
забезпечення
Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття
Ринкова (чиста) вартість
єдиного (цілісного) майнового
комплексу (ряд. 4 - ряд. 5 - ряд.
6 - ряд. 7)

х
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Продовження додатка
9

9.1
9.2
9.3
9.4

10

11
12

13

14
15
16

Оціночна вартість оборотних
засобів, зданих в оренду, з
урахуванням індексації (ряд.
9.1 + ряд. 9.2 - ряд. 9.3) х ряд.
9.4) (у разі, коли сума рядків
9.1 та 9.2 менша від показника
ряд. 9.3, показники рядка 9
дорівнюють нулю)
Запаси і затрати, які входять у
валюту балансу
Фінансові активи
Кредиторська заборгованість
Коефіцієнт індексації
оборотних засобів, зданих в
оренду
Накопичена амортизація на
орендовані необоротні активи,
не використана на дату оцінки
Залишок коштів від реалізації
орендованого майна
Заборгованість орендаря за
оренду єдиного (цілісного)
майнового комплексу*
Частка держави (графа 4 ряд. 8
+ графа 4 ряд. 5.1 + графа 4
ряд. 9 + графа 4 ряд. 10 + графа
4 ряд. 11 + графа 4 ряд. 12),
тис. грн
Частка держави (графа 4 ряд.
13 / графа 3 ряд. 8 х 100, %
Частка орендаря (графа 3 ряд. 8
- графа 4 ряд. 13), тис. грн
Частка орендаря (графа 5 ряд.
15 / графа 3 ряд. 8 х 100) , %

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х

100

х

х
100

х
х

* Враховується у разі приватизації єдиного (цілісного) майнового комплексу, переданого в
оренду, шляхом викупу орендарем такого комплексу

