
Iнформацiя щодо суб'екга господарювання
.Щержавного пiдпри€мства << Iзюмське лiсове господарство)>

,Щержавне
<IЗЮмСький лiсгосп>>) створене на пiдставi наказу MiHicTepcTBa лiсового
ГОСПОДарства УкраiЪи вiд |З.|2.1993 року Ns 157 оПро 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
УКРаiЪи Та входить до сфери управлiння Харкiвського обласного управлiння
лiсового та мисливського господарства.

ДГI <IЗЮмський лiсгосm> створене з метою веденшt лiсового господарства,
охорони, зЕtхисту, рацiонагlьного використання та вiдтворення лiсiв.
Основними напрямками дiяльностi пiдприемства е:

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

} ВИРОбНицТВо продукцii та ToBapiB народного споживання, проведення

щодо забезпечення споживачiв деревиною.

Обсяг реапiзованоi продукцii в дiючих оптових цiнах ( без ПЩВ) за 1 квартагr 2021
piK при планi 8880 тис. rрн., фактично скJIав 10307 тис. грн., що становить |lб %
Виконання планового пок€вника. Заготiвля лiквiдноi деревини при планi 13811 м3
фактично склала 14535 м3, виконання 105 %. Випуск товарноI продукцii по
ПроМисловiЙ дiяльностi при планi 1650 тис. tрн. фактично скJIав 1539 тис. |рн.,
вiдповiдно до плану 93 %.
Створено лiсових культур}орено лlСОВИХ КУЛЬТУР На ПЛОЩl I I) Га, ПЛаН ВИКОНаНИй На l LЭ "/о.

Проводяться оновлення 9 бiг-бордiв по природоохороннiй, протипожежнiй,
площi 115

ЛiСОЗаготiвельних та лiсопильно-деревообробних робiт, здiйснення заходiв

виконании 15 %.

Обсяг реаlriзованоi
пролукцii в дiючих
оптових цiнах (без
ПДВ), тис. грн.

Заготiвля лiквiдноi
деревини - всього, кбм

Товарна продукцiя, тис.
грн.

Лiсорозведення, га

план факт %
викон.
план.
пока3.

план факт %
викон.
план.
покtв.

план факт %
викон.
план.
показ.

план факт %
викон
.план.
пока:}.

8880 10307 1lб l38l l 14535 - 105 1650 1539 9з 100 115 115

лiсокультурнiй тематицi. В наявностi 10 рекреацiйних пунктiв.



\
Основними видами дiяльностi Пiдприемства е:

} лiсiвництво та iнша дiяльнiсть у лiсовому господарствi;
} лiсозаготiвля;
} лiсопильне та стругальне виробництво;
} надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi;
} вирошlуваннrt вiчнозелених декоративних садженцiв;
} оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами.

Сутгевим значенням для дiяльностi пiдприемства, якi вiдбуваються - це е
укJIадання договорiв:

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

проводить <<Харкiвагропромбiржa>, <<Агропромбiржa>, система <<Рrо. Zorro.
Продажi>о (електроннi торги) ;

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

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

На базi лiсництв лiсгоспу створено 3 шкiльних лiсництва: Капiтолiвськео
Студенецьке , Червонооскiльське. Чисельнiсть школярiв, якi е членами учнiвських
лiсництв скJIадае 76 осiб.
Шкiльнi лiсництва cTBopeнi з метою пропаганди лiсноi гагryзi 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 lаmаmнuх
працiвнuкiв

Фонd
оплаmu
працi
ulmаmнuх
працiвнuкiв,

muс. ?рн,

сереdньомiсячна
заробimна
плаmа,еDн.

розмiр
заборzованосmi
з вurulаmu
заробimно|
rulаmu

Всьоzо,чол. у mому
чuслi
KepiBHuKiB

Всьоео,zрн.

208 28 5788,6 927,7 0

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 1 квартагr 202t piK склала
208 чол., в тому числi керiвникiв 28 чол.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв за цей перiод скJIав 5788,6 тис. грн..
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв з початку року скJIала 9277
грн., збiльшилася порiвнrlно з минулим роком на 43 Yо.

Заборгованостi по виплатi заробiтноiплати напротязi 1 квартагry 2021r р. не було.



a

показники оптимальне
значення

По рокам Примiтка
1

квартал
20|9 р.

1

кварт€lл
2020 р.

1

кварт€tл
202l р.

Прибутковiсть-
Коефiцiент
рентабельностi дiяльностi
-чистий прибуток / чистий
дохiд вiд реапiзацii
продукцii
(ф.2р.23 50/ф.2р.2000)

Бiльше 0 0,006 0,001 0,005

Характеризуе
ефективнiсть
господарськоi
дiяльностi
пiдприемства

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

0,2_0,35 i
бiльше

0,05 0,02 0,14

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

Коефiцiент поточноi
лiквiдностi (оборотнi
активи/поточнi
зобов'язання)

ф lр.1195/ф l р.lб95

Бiльше 1,69 1,6з 1,11

Показуе
достатнiсть
pecypciB
пiдприемства,якi
можуть бути
використанi для
погашення його
поточних
зобов'язань

Ефективнiсть
використання майна_
коефiцiент рентабельностi
активiв (чистий прибуток/
BapTicTb активiв)
ф2р.2З5Olф l р.1300

збiльшення 0,004 0,001 0,003

Характеризуе
ефективнiсть
використання
активiв
пiдприемства

Чистий прибуток за 1 квартшl 202| р. скJIав 53 тис. грн. Сплачено до державного
бЮджетУ 2053 тис. грн., до мiсцевого бюджету 2534 тис. грн., единого соцiапьного
внеску 1110 тис. грн., всього сплачено податкiв- 5697 тис. |рн. наЗ63 тис. грн.
бiльше нiж в минулому роцi.

Органом управлiння суб'екта господарювання .Щержавного пiдприемства
(( Iзюмське лiсове господарство) е,Щержавне агентство лiсових pecypciB Украiни.

Головний eKoHoMicT

fu, Бондаренко H.I.



,Щодmок l
до нацiоншьною положенш (сmндарту)
бр(штсрською облiку l "Зашьнi вимош до фiнансовоi звiтноmi"

Одиниця вилriру: тио, грн. без деояткового зн&ка (oKpiM роздiлу IV Ъф про фiнансшi
Nл2), гроlшовi Ilоказники якого неводяться в гривнях з копiйкамп)
Складено (зробиги позначкч "f'y вiдповiднiй клiтинцi):

за положеtiнями (отанлартами) 61хr,алтерського облiку
за мiжаро,цнипIи сmндартаN{и фiнансовоТ звiтноотi

код{
2o2l l 04 l0l

009931 1з

63 10400000

l40
02.10

Балапс (Звiт про фiнансовий стан)
31 березня 2021

Форма,Фl

АктIIв

IJематерiалыti ак гиви

Незавершенi капiтальнi iнвеоЙцii

первlсна BapTlcTb

lнRеотиtllиноl Hep\4{oMooTl

чних активiв
Накоrtичеttа arlopr лtзацiя довгоСфЪБвйiЪБлБгiчнихТi

якi облiковlлотьоя за меlюдом ),чаотi в капiталi
iнших пiдприемотв

iltшli фiнаtrсовi iHBccп

}3iдотрочеlri ltодатковi актиЪи

Вiдсrроченi аквiзицiйнi витрати

Залишок кошriв у централiзованих стр&хових резервних

I()чнr r)loJl01,IllIll llli,tиви

пози,l.и переоlрахування

,Щeбi,t,<lpcbKa заборгованiсr,ь за ФолуiйБ. БЙрцТЙБil, послуги
!ебiюроька заборгованiоъ за розр&хункамн:

]}а видаllнýrи illtillloaMи

у rcilfу чисJll з Itодатку на

заборгованiоть за розраýiкам, з нарахованих
,злборгованiсrr, за розрахунками iз внуrрiшнiх розрахункiв

Iншл ttoto,ttta ,tсбi lopcbKa заборгованiогь
c|ri HarlooBi iнвесr,и

Ia lx сквlваленти

Витраl,и мrайбr.rнiх перiодiв
Ч:tсгка пересlllал\овика у с,ryа\ових рgзервах
у тOмY чиоJIl в:

резервах доl}Iоотрокових зобов'язань

резерва\ збиr,кiв aбrl реllервах налеших виплат



резервах Ilезароблепих премiй l8з
нших страхови.\ резервах l8.1
lншl оборотн1 активи l90 з93 996
Ycbo1,o за розлi.rом II l l95 7 479 9 642

IП. IIсобороr,нi активrt, утрпмуванi лrrя продаrrý, та групt| впбr"ттi 1200
Бшанс l300 14 05r 17 361

троваttий (пайовий) капiтал

kvpcoBl рlзницl
ии KlIIlTajI

:tсttи й tlриб\,lr>к (нсrrокритий збиrок)
иtr KilIll]iUI

н ии KlllIl l tJI

у юму чиоJх:

резерв довгоотрокових зобов'язань

резерв збиткiв або резерв належних виIIлат

веотицlипl коIlтракти

зерв tla tsипJlrll,

а крелн Iopobka заборговапiсть за:

тOму чисJп ] IlOllaTKy на Il

розраý HKaN{и,li с tрахування

trlpobtca заборгованiоть за розраryнками з ]л{аониками
тороька заборгованiоть iз

майбl"гrris перiодiв

Iншi поrочrti зобов'язання

\,],pIIrrYBaIllrillm д.пя продажу, Tlr група}l1| вllбуття

розрахунками з оIrлати

КерЬнuк

Головrrиr1 бухr,а.гlтtlр

l Ви.н"чай; в порядку, воmновленом},

Лrrсенко Олександр Грпгоровlrч

Гордiспко [Iаталiя ОлексапдрЬlrа

органом виконавчоi влади, що рсалiзуе дер)r€вну полiтику у оферi статиотики.

f неоооротнllпtи активапtи,



П|цllрltслlс,1,1lо ЩП "lзlопrське.пiсоllе .li
flaTa (piK, мiсяць, число)

за СflРПОУ

кодr
1l04l0l
00993 1 l з

найпtенуваrrня)

Звiт про фiпансовi результатц (Звiт про с5псупrlий дохiд)
за I Квартал 2021 р.

Форма N2 Код за ДКУЩГ-r8OТбJl
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ацалогiчниii
перiод

попереднього
року

1 1 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продl,кцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 l0 з07 7 776
Ч tc tп i з ct р rl б;tе tt i сlп paxoni премi i' 20 l0

п1:lс,+t i i. tl i itttlcaHi, BcutoBa сума 20]1
премi 1', пе pedaHi у пересmрсхування 20]2
з,лliна 7лезерву незаробленuх преh|iл1, Bc|,\oga cy\йa 20l з
змirrа чслсmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
пllс.l,t iti

20I4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(ToBapi в.робiт, послl,г) 2050 ( l0 563 ) ( 6656 )
Чuспli l1olleceчi збumкu за cmpaxoчll,|]tu вuплаmаJуru 2070
Brulotlllii:

прибl,тоIс 2090 l 120
збиток 2095 256 ) ( )

Щохid (шmраmu) вid змiнu у резервах dовaосmроковltх
зобов'язаl!ь

2105

loxii (tпtttlllctпttt) Bid з"|4iлlll iHultlx сmраховuх резервiв 2] I0
з.|llIl(l lнчlllх сlпрахов|lх резервiв, всlлова сума 21I ]
з.lti tt ct rtct с ttt Klt пе ре cmpaxoBllчi в в iHlutlx сmраховuх ре зерв ах 2]12

Iншi опсраuiйнi доходи 2l20 2 789 23
у lпо.\41) чllсл1:
dclxid Bii змiltu варlпосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справсd.пtлвою варmiсmю

2121

doxid Bid первiсноzо влlзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci.|l l, с ь lio ?ос поdарс ько i' проdукцi i'

2]22

dохid Bid ыlкорuсmання Koulmir, BuBiлbHeHttx Bid
опоdаlпкування

2123

Адrriнiстративнi витрати 21 з0 ( 1666 ) ( 1029 )
Витрати на збут 2 150 ) 50 )
Iншi опсрачiйнi витрати 2180 ( 83l ) ( 56

У mО]vtУ ЧuСЛl:
вumраmu Bid aniHu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
с п р ct cl е dлuво ю в apmi сm ю

2181

2182

Фiltltltctllrllii резy.пьтат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибrток 2l90 36 8
збитсlIt 21,95 ( )

доход вiд r частi в капiталi 2200
Iнш t|liHaHcoBi доходи 2220
Iнш доходи 2240 з4 l2

у mo.ttv rtttcлi,

dох i d в i d б.цаzоdiuноi' dопомоzu
224 ]

Фiнансовi витрати 2250 ) ( )
Втрати вiд )^tacTi в капiталi 2255 ) ( )
Iншi витрати 2270 ) (
Прб),mок (збumок) Bid вплtлву iнфляцii на "ttoHemapHi сmаmmi 2275



ФiHttllcolr1,1ii ;lсз1..llьтат до оподаткування:
прибr Tort 2290 70 20
збитоrt 2295 ( ) ( )

Витрати (лохiд; з податку на прибуток 2300 |7) (9)
Прибу,ток (збиюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткчваннrI

2305

Чист,llii tPiHaHcoBlll"l результат:
приб\,ток 2з50 53 ll
збиток 2з55 ( ) )

Продовження додатка 2

йI. сукупни х

Стаття Код
рядка

3а звiтний
перiод

зд ана.llогiчний
перiод

попереднього
DoKv

1 1 3 1
Дооцiнr<а (lчiнка; необоротних активiв 2400
.Щоочi н ка (_уцiнка) фi нансовлгх iHcTpyMeHTiB 2405
Накопи.rснi rcypcoBi рiзницi 2410
Частка iншого сую/пного дохоltу асоцiйованих та спiльних
пiдприсл,lств

241.5

Iнший сr.rt!,пний дохiд 2445
Iншl l r i i c},liyl llll{I"{ лохiл до оподаткувilннrl 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Illllttlii cvkyпHltii лохiд пiсля оподаткyвання 2160
CyK},rlllпl"l ;tохiд (6ууо рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2165 53 ll

ЕРАЦIИНИХ ВИТРА

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.гlогiчний
перiод

попереднього
DокY

1
,,

3 1
MaTcpia.,lbHi затрати 2500 2 з|з | 929
Витрати tlа оп,rаry працi 2505 5 898 4 094
Вiдрахl BaHHrI на соцiальнi заходи 25l0 | 261, 92з
Апrортизацiя 25 l5 l49 1l4
Iншi огrсрацiйнi витрати 2520 з 829 802
Разопt 2550 1з 450 7 862

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙ

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ЛКЦIЙ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiгltий
перiод

за анаrогiчний
перiол

попереднього
року

1 2 3 1
Серелньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скори гсlвана середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

!ц9lцй rrрибуток (збиток) на одrrу просту акцiю 26|0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одн\,прост\,акцiю }.^ 2615
Дивiдснди на одну просry qкцiю --------rП 2650

Kcpillltllli Лисенко Олексаttдр Григорович

Горлiснко Наталiя Олександрiвна


