
Iнформацiя щодо суб'скта господарювання
Щержавного пiдпри€мства << Iзюмське лiсове господарство>>

за 2019 piK.

Щержавне пiдприемство <<Iзюмське лiсове господарство> (даrri ДI
<<Iзюмський лiсгосп>>) створене на пiдставi накЕLзу MiHicTepcTBa лiсового

господарства Украiни вiд |З.|2.199З року Jф 157 <Про органiзацiю у Харкiвськiй
областi державних мисливських господарств та реорганiзацiю Гутянського та

Iзюмського державних лiсогосподарських господарств), засноване на державнiй
власностi, належить до сфери управлiння Щержавного агентства лiсових pecypciB

Украiни та входить до сфери управлiння Харкiвського обласного управлiння
лiсового та мисливського господарства.

ДП <<Iзюмський лiсгосш> створене з метою ведення лiсового господарства,

охорони, захисту, рацiонального використання та вiдтворення лiсiв.
Основними напрямками дiяльностi пiдпри€мства е:

} Проведення заходiв з вiдновлення лiсiв, полiпшення ik стану та
продуктивностi.
Охорона лiсiв вiд пожеж,
хвороб та шкiдникiв.

здiйснення протипожежних заходiв, захист лiсiв вiд

} Виробництво продукцii та ToBapiB народного споживання, проведення
лiсозаготiвельних та лiсопильно-деревообробних робiт, здiйснення заходiв
щодо забезпечення споживачiв деревиною.

Обсяг реалiзованоI продукцii в дiючих оптових цiнах ( без ПДВ) за 2019 piK при
планi 46150 тис. грн., фактично скJIав 46220 тис. |рн., що складае 100,2 О/о виконання
планового пок€вника. Випуск товарноi продукцii по промисловiй дiяльностi при
планi 8460 тис. грн. фактично склав 9099 тис. грн., вiдповiдно до плану |07,6 О/о.

Проводяться оновлення 9 бiг-бордiв по природоохороннiй, протипожежнiй,
лiсокультурнiй тематицi. В наявностi 10 рекреацiйних пунктiв.
Основними видами дiяльностi Пiдприемства е:

} лiсiвництво та iнша дiяльнiсть у лiсовому господарствi;

Обсяг реа_пiзованоi
продукцii в дiючих
оптових цiнах (без
ПДВ). тис. грн.

Заготiвля лiквiдноi
деревини - всього, кбм

Товарна продукцiя, тис.
грн.

Лiсорозведення, га

план факт %
викон.
план.
показ.

план факт
о,//о

викон.
план.
показ.

план факт %
викон.
план.
пок€lз.

план факт %
викон
.план.
покtlз.

46150 46220 100,2 67з07 б3895 94,9 8460 9099 |0],6 58,1 58,2 100,2

} лiсозаготiвля;
} лiсопильне та струг€tльне виробництво;



} надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi;
} вирощування вiчнозелених декоративних садженцiв;
} оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiа-гrами.

Суттевим значенням для дiяльностi пiдприемства, якi вiдбуваються - це е

укладання договорiв:
} для реалiзацii продукцii дерево переробки;
} для реалiзацii необробленоi деревини, яка проходить через аукцiон, який

проводить <<Харкiвагропромбiржа>, <Агропромбiржо>, система <<Pro. Zorro.
ПродажЬ> (електроннi торги) ;

} на придбання п€Lпиво - мастильних матерiалiв, запасних частин та iнших
матерiалiв;

} на посJIуги, пов'язанi з лiсiвництвом, а саме на заготiвлю та трелювання
деревини, заготiвлю соснових шишок та iншi послуги.

На протязi всього перiоду проводяться виступи в засобах масовоi iнформацii на
природоохоронну тематику, з метою висвiтлення проблем та здобуткiв лiсiвничоТ
галузi. Звернення до населення з охорони лiсу вiд пожеж та самовiльних порубiв за

За 2019 р. було по радiо 36 висryпи, пресi 9 виступiв, телебаченню 12 виступiв.

На базi лiсництв лiсгоспу створено З шкiльних лiсництва: Капiтолiвське,
Студенецьке , Червонооскiльське. Чисельнiсть школярiв, якi е членами учнiвських
лiсництв складае 76 осiб.
Шкiльнi лiсництва cтBopeнi з метою пропаганди лiсноi галузi серед школярiв,

екологiчного виховання та прищеплення молодi любовi до природи. Члени
шкiльних лiсництв приймають участь у cTBopeнi лiсових культур, доглядi за
лiсовими культурами, виготовленi годiвниць для птахiв, огородженнi мурашникiв.

Сереdньооблiкова
чuсельнiсmь LLtmamHLш

поаuiвнuкiв

Фонd
оlшаmu
працi
ulmаmнuх
працiвнuкiв,

muс. Zрн.

сереdньомiсячна
заробimна
плаmа,2рн.

розл4lр
заборzованосmi
з вuпJlаmu
заробimноi
п"лаmu

Всьоzо,чол. у mол4у
чuслi
KepiBHuKiB

Всьоzо,zрн.

193 28 |94|2,6 8382 0

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2019 piK склала
193 чол., в тому числi керiвникiв 28 чол.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв за цей перiод склав 194|2,6 тис. грн.
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв з початку року скJI€Lла 8382

грн.
Заборгованостi по виплатi заробiтноI плати на протязi 2019 р. не було.



показники оптимальне
значення

По рокам Примiтка
2017 р. 2018 р. 2019 р.

Прибутковiсть-
Коефiцiснт
рентабельностi дiяльностi
-чистий прибуток l чистий
дохiд вiд реалiзацii
продукцii
(ф.2р.23 5 0iф.2р.2000)

Бiльше 0 0,005 0,004 0,004

Характеризуе
ефективнiсть
господарськоi
дiяльностi
пiдприемства

Лiквiднiсть:
Коефiцiент абсолютноi
лiквiдностi (грошовi
кошти/поточнi
зобов'язання) ф1
р.1165/ф1 р.1695

0,2-0,35 i
бiльше

|,76 0,08 0,14

Характеризуе
частину поточних
зобов'язань,яка
може бути
сплачена негайно

Коефiцiент поточноi
лiквiдностi (оборотнi
'активи/поточнi

зобов'язання)

ф 1р.1195/ф 1р.lб95

Бiльше 1 5,98 1 )7, |,49

Показус
достатнiсть
pecypciB
пiдприсмства,якi
можуть бути
використанi для
погашення його
поточних
зобов'язань

Ефективнiсть
використання майна-
коефiцiент рентабельностi
активiв (чистий прибуток/
BapTicTb активiв)
ф2р.2З5Olф 1р.1300

збiльшення 0,01 0,01 0,01

Характеризуе
ефективнiсть
використання
активiв
пiдприемства

Чистий прибуток за 2019 piK склав 202 тис. грн. Сплачено до державного
бЮджету 9665 тис. грн., до мiсцевого бюджету 7661 тис. грн., единого соцiального
внеску 464Зтис. |рн., всього сплачено податкiв-2|969 тис. грн.

Органом управлiння суб' екта господарювання Щержавного пiдпри€мства
( IЗЮМське лiсове господарство)) е .Щержавне агентство лiсових pecypciB УкраТни.

,.Щиректор Тiльний A.I.

fu*$



,Щолmок l
до Нацiональною положенш (mанларry)

б}хruперською обпiку l "Загальнi вимоm до фiнансовоi звiтностi"

Середня кiлькiсть працiвникiв ' "' - ouo; ornrua*u ,rо.; 
'' 'uв

Адреса, телефон вулиця ГОРЯftIlg65Ц4 Суд. 1б с. JIEBKIBKA, IЗЮМСЬКИИ РА

Пiдприемово ДЦ]Дццg1ý"!1999
Територiя Х
Органiзацiйно-правова форма гооподарювання

Вид економiчноi дiяльноотi лiоiвництво та iнша

64зз2
Одиниця un"ipy, r"o. РеЗУЛЬmТИ

No2), грошовi показнrrки якою наводятьоя в гривнях з копiйками)

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (оmпдарвми) бlхгалтерського облiку

за лrirкrrародними стандартами фiнансовоi звiтноотi
Бапанс (Звiт про фiнансовий стан)

3l грудня 2019

капlтальнl lнвестицll

cHoBHi заооби

aKTl|Bll

ич1 запаои

Щата (piK, мiояць, число)
за еЩПОУ
за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕ,Щ

GЫ-Б,рЙу-уrr"й д*Иl ttllор* -

Форма Л!l Код за ДltУ,

код]
2020 l01 l0I

00993 1 lз
бз 1 0400000

140

02.1 0

Актив

якi облiковуlоться за методом )цaoTi в капiталi

iпших пiдприемств

Вiдотроченi податковi акткви

шок кошпв у цепталlзованих страхових резервних

rючнi бiологiчнi активи

lюрська заборгованiоть за продукцiю, rOвари, роботи, пос,туги

заборгованiсть за розрахунками:

у тому чиолl з податку на

юроька заборгованiсть за розрахуlrками iз внуlрrшнrх розрахункrв

'рошi m ix еквtваленrи

перестраховика у стаховIIх резервах

резервах довюсT роr<ових зобов'язань

резервах збиткiв або резервах llалежних виплат

Немаreрiальнi активи



""rr""блешх 
п iй 183

184

Iншi оборотнi активи 1 l90

п 1l95 4 953 7 963

1200
l300 l0 84б lз 95б

Елriсiйний дохiд

резерв довюýтокових зобов'язань

зби,гкiв або резсрв IIалек{их виплат

кредиmроька заборгованiсть за:

доsгоотроковими зобов'язапнями

IV. зобов;язання, пов'язапi з rrеоборотпими актпвами,

утримуванrtмrt для прода}rry, та гр),памlr вllбуття

розра\тнка}lи з

y тому числr з

отр:l,ýвання

КерЬнпк

I'tl.повн llil бухгалтер

j-- Ur*tй;"** в порядку, воъfiовлевоIr{у

Тiльrrий Апатолiй IBaHoBlгr

Гордiспко Наталiя Олексапдрiвllа

органом виконавчоi влади, що реалiзуе дсржавну полiтику у сферi отатиотики,



Пiдприсмство ДI "Iзюмське лiсове господарство"
Щата фiк, мiсяць, число)

за еЩРПОУ

кодr
l l0

00993 1 1 з
(найменуванпя)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт rrpo суlсупнпй дохiд)
за Pitс 2019 р.

Форма N2 Код зо ДКУДГ-ТВОПrХl -l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТЛТИ

Стаття Код
рядка

за звiтншй
перiод

за аналогiчний
перiод

поперсдIIього
Doкv

1 ) 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, посrryг) 2000 46 220 33 l58
Llucmi заро бленi сmраховi предrii' 20 I0

пpeltti i' пi dпuсанi, BctJloBa сул4а 201 ]
пpe]lhii:, переdанi у пересmрахування 2012
зJ||iна резерву незаробленuх преJ\tiй, всLцова cyJyta 2013
зjviна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
прелtiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(тов арiв,робiт, пос.rryг) 2050 ( 40 082 ) ( 28976 )
Чtсmi понесенi збumкu за сmраховu]уru вuплаmаJчlu 2070
Ваповлrй:

прибrrюк 2090 6 138 4 I82
збиток 2095 ( ) ( )

loxid (вumраmu) Bid зл,tiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2105

loxid (вumраmu) Bid злtiнu iHutux сmраховuх резервiв 21 10
змiна iHutux сmраховllх резервiв, всtлова сулlа 2ll1
злliна часmкu пересmржовuкiв в iHulttx сmраховltх резервах 2] 12

Iншi операцiйнi доходи 2\20 133 653

у mо.пtу чuслi:
dохid Bid ыniчu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
сiльс ько ео споdарс ько i' пр оdукцi t

2]22

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адrr,r i нiстративнi витрати 2l30 ( 4827 з 794
Витрати на зб}.г 2l50 ( 840 ) ( 465 )
Iншi операцiйнi витрати 2l80 ( з78 447

у mол,tу чuслi:
вumраmu Bid зл,tiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218I

вlлlпраmч Bid первiсноzо вllзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiл ь с ь ко zo сп оd ар с ько i' пр odyKt1 i i'

2 I82

Фiнансовиlt результдт вiд операцiIlноi дiяльностi :

прибl"юк 2l90 226 I29
збиток 2l95 )

!оход вiд 1^racTi в капiталi 2200
Iнш фiнансовi доходи 2220
Iнш доходи 2240 100 з9

у mол,tу чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi' dополцоаl

224 l

Фiнансовi витрати 2250 ( ) ( )
Втрати вiд r^lacTi в капiталi 2255 ( )
Iншi витрати 2270 ( (

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на монеmарнi сmаtпmi 2275

)

(

( )

)



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуюк 2290 з26 168

збиток 2295 (

Витрати (дохiд) з податлу на прибуюк 2300 \24\ (50)

ПриQуюк (збrrюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатюr'ваннrI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибTюк 2з50 202 l18
збрrmк 2з55 ) (

II. сукупни ( х

Стаття Код
рядка

за звiтниl"л
перiод

За ана.lIогiчний
перiод

попереднього
poKY

1 1 3 4

Дооцiнка (vuiHKa) необоротrrих акгивiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансовrтх iHcTpyMerrTiB 2405
накопиченi kypcoBi рiзницi 24l'0
Часткаiншою сукупною доходу асоцiйованих та спiльних
пiдприемств

24|5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний лохiд д9 оподаткування 2,150

Податок на прибlrюк, пов'язаний з iншим суIryпним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2165 202 ll8

й

III. ЕлЕмЕнти опЕр, них витрлт

Назва cTaTTi Код

рядка
за звiтнlлй

пеlliол

Зir ана-цогiчнl,tl"л

rrе;liод
поперслltього

DoKY
1 1 3 1

матерiальнi затрати 2500 l4 2l8 9 476
Витрати на ошrату працi 2505 21 29l lб 802

Вiдрахуванrrя на соцiальнi заходи 25l0 4 698 з 67]l

Амортизацiя 25l5 5з2 47з
Iншi операцiйнi виmати 2520 7 959 4 106

Разом 2550 48 698 з4 528

Ш. РОЗРЛХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
рокY

1
,,

3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акчiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 260_5

Чистий приб},юк (збиток) на одFry просту акцiю 2610
Скоригований чцстuй прибуюк (збrюк) на
одtry просту акцiю 26l5
Дивiденди на одrry просту акцiю 2650

КерЬник

Головний бухгалтер ffi
Тiльний Анатолiй Iванович

Гордiснко Наталiя Олександрiвна



l1iдприемство .ЩП "Iзюмське лiсове господарство"
,Щата (piK, мiсяць, число)

за С,ЩРПОУ

коди
0l

з

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за пряпrим методоN,I)

зil PiK 2019 р.
Форма N3 Код за дКvДГТВОЮОq --l

Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiол
попереднього року

1 2 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацii продукцii (тов apiB, робiт, послryг) 3000 55 464 з9 779

Повернення податкiв i зборiв 3005

у ToNry числl податку на додану варт1сть 3006
I_{iльового фiнансування 30l0
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 30l 1

Надходкення aBaHciB вiд полryпцiв i замовникiв 30l5
Надiодження вiд поверненнrI aBaHciB 3020
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
пOючних Dax\r'Hкax 3025 |2
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 l9 2

Надходження вiд операцiйноi оренди 3040 6 з
ЁIадходженrrя вiд сrгримання роялтi, aBTopcbKI,D(
винагород

з045

Н адход)tсення вiд страхових премiй 3050
Надходдення фiнансовюr установ вiд поверненнrI позик з055
Iншi надtодження з095 67з 685

Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, посrryг) 3 100 ( 15 281 ) ( l20lз )
Працi з l05 17 075 lз |76 )

Вiдрахyвань на соцiальнi заходи зll0 ( 464з ( 3553 )

Зобов'язань з податкiв i зборiв зll5 ( 17з26 ) ( l0 868
витрачанrrя на оппату зобов'язань з податку на пDибл"юк зllб 78 зб )
Витрачання на оппату зобов'язань з подат(у на додану
варгiсть

зl17 ( 8024 ) ( 5305 )

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зl l8 ( 9224 ( 5527 )
Витрачання на оппату aBaHciB 3 l35 ( ) ( )
Витрачання на оплату поверненнrI aBaHciB з 140 ( ) ( )
Витрачання на оIтлату цiльових BHecKiB 3 145

Витрачання на ошIату зобов'язань за страховими
контрактами з l50

( ) ( )

Витрачання фiнансових установ на наданнrI позик 3 155 ( ) (

Iншi вlтграчанrrя з 190 597 306
Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 | 252 553

II. Рух коштiв у результатi iнвестицil,iноi дiяльностi
Надходження вiд реалiзацii:
ф iнансовl,гх iнвестицiй 3200
необоротних активiв зz05
Надiодження вiд отриманих:
вiдсоткiв з2\5
дивiдендiв з220
Н адходження вiд деривативiв з225
Надход2кення вiд погашення позик 3230
надходдення вiд вифггя дочiрнього пiдгцэиемства та
iншоi господарськоi одиницi 32з5
Iншi надходження з250



Витрачанrrя на придбання:
(liнансових iнвестицiй

дочrрньою пlдцриемства та
iншоi господароькоi одиницi
Iншi п,rатежi
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:

вlд продажу частки в дочlрньому

Витрачання на:
Виý,п власних акцiй

Вrграчання на сппату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

}итрачання на придбаннrI частки в дочiрньому

итрачаннrI на виплати неконтрольованиN,I часткам у
дочiрнiх пiдприемствах

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi
Чистий рух грошових коштiв за

ВшIив змiни валютнlтх Kr,TciB на залишок коштiв
залишок коштiв на кiнець

KepiBHllK

Головнlлл-l бухгалтер

Тiльний Анатолiй Iвановltч

Горлiснко Ната.гliя Олександ;riвнtr


