Кыргыз Республикасында чакан ишканаларга кеңеш берүү

Долбоорго тапшыруу формасы
Ишкана тууралуу маалымат
Деталдары: 		 		
Ишкананын толук аталышы: 				
Дареги: 				
Телефон: 		

Факс: 		

Email: 		

Вебсайт: 		

Жетекчинин аты: 		

Жетекчинин расмий макамы (эгерде башка болсо):

Жетекчинин жынысы: 		

Жетекчинин жашы: 		

Түзүлгөн жылы: 		

Жылдык кирешеси: 		

Салык жеке номери: 		 		

Жумушчулар: 		 		
Жумушчулардын жалпы саны: 		

Аял жумушчулардын саны: 		

Индустрия: 		 		
Бизнесиңизди мүнөздөп бериңиз (тарыхы, продукциясы, көрсөткөн кызматтары, көлөмү жана негизги өсүүлөр)

Ишкананын калыптануу тарыхы (акыркы 5-10 жыл):
Жыл

Жумушчулардын Жылдык пайдасы
саны

Маанилүү өзгөрүүлөр
(менчиктештирүү, кайра куруу, индустрия стандарттарын киргизүү ж.б.)

Жапония, Швейцария, АКШ жана
ЕРӨБ акционерлеринин атайын фонду
тарабынан каржыланат

Кыргыз Республикасында чакан ишканаларга кеңеш берүү
Ээлик структурасы (акционерлер пайызы):
Жергиликтүү ээлерге таандык үлүш пайызы % 			
Чет өлкөлүк ээлерге таандык үлүш пайызы % 			
Жеке менчикте болгон үлүш пайызы % 			
Айымдарга таандык үлүш пайызы %

		

Продукция же кызматтарынын жалпы кирешедеги үлүшү: 		 	
			 %
			 %
			 %
			 %
Экспорт 			

%

Инвестициялар (ишкана жумшаган насыялар тууралуу маалымат берүүңүздү суранабыз):
Жыл

Насыя берген уюмдун аталышы

Өлчөмү (Евро)

Долбоордун мүнөздөмөсү
Бул долбоор аркылуу эмне көйгөйлөрдү чечүүнү каалайсыз?

Сиз кандай кеңешке муктажсыз?

Бул долбоор аркылуу кандай максаттарга жетүүнү каалайсыз?

Жапония, Швейцария, АКШ жана
ЕРӨБ акционерлеринин атайын фонду
тарабынан каржыланат

Жылдык
пайызы

Статусу

(активдүү, төлөнгөн,
талап кылынган)

Сунушталган консультант
(Эгерде сиз бул жумушка ылайыктуу консультантты билсеңиз, мекеменин атын, байланышчу дарегин жана долбоорго жоопту кызматкердин атын жазыңыз):

Долбоордун башталышы үчүн сунушталган күн: 			
Сиздин ишканадан бул долбоор үчүн жооптуу кызматкер: 		 
Аты, жөнү: 				
Дареги: 				
Телефон: 		 		
Email: 		 		

Күнү: 		

Колу: 		

Кол койгон: 				
Биздин мекеменин кызматы тууралуу маалыматты кайдан уктуңуз?
Вебсайт

Консультант

муруңку клиент

Иш-чара

ЕРӨБ аймактык кеңсеси

Биздин тобубуз

Башка маалымат 		 	

Сиздин ишканаңыз буга чейин адис консультант менен иштешти беле? маалымат берүүңүздү суранабыз:

Еврону сомго которуу үчүн колдонулган курс төмөнкүдөй: 1 EUR = 			
Тапшыруу формасы менен бирге төмөнкү документтерди кошо тиркеңиз:
Долбоорго тапшыруу формасы
Каттоо күбөлүктүн көчүрмөсү
Акциялардын көпчүлүгүнө ээлик тууралуу күбөлүк
Ишкананын мөөрү коюлган акыркы эки жылдык бухгалтердик документтердин көчүрмөсү
(бухгалтердик баланс, түшкөн пайда жана зыян жөнүндөгү отчету)
Билдируу: Эгерде сиз бул форма менен бирге кошумча маалымат тапшырган болсоңуз, ЕРӨБ бир көчүрмөсүн сактап калат.
ЕРӨБ сиздин тапшырууңузду (же болбосо сиз берген маалыматтарды) конфиденциалдуу түрдө кармайт жана атайын түрдө (мыйзам чегинде) үчүнчү тарапка таркатпайт.

Чакан ишканаларга кеңеш берүү, Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкы
21 Эркиндик бульвары, Орион Бизнес Борбору, 4 к, Кыргыз Республикасы
Телефон: +996 312 624 023 факс: +996 312 624 024
E: knowhowkyrgyzrepublic@ebrd.com W: ebrd.com/knowhow
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