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Iнформацiя щодо суб'екта господарювання
,.Щержа вного пiдприемства << Iзюмське лiсове господарство)>

9 мiсяцiв 2020 piK.

<<Iзюмське лiсове господарство>).Щержавне пiдприемство
<Iзюмський лiсгосш>) створене на пiдставi наказу MiHicTepcTBa лiсового
ГОСПОДаРСтва Украiни вiд |З.12.1993 року Ns 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 агеЕтства лiсових pecypciB
УкраiЪи та входить до сфери управлiння Харкiвського обласного управлiння
лiсового та мисливського господарства.

ШI <<IЗЮМСьКий лiсгосш> створене з метою ведення лiсового господарства,
охорони, захисту, рацiонального використання та вiдтворення лiсiв.
Основними напрямками дiяльностi пiдприемства е:

} ПРОВеДення заходiв з вiдновлення лiсiв, полiпшення ix стану та
продуктивностi.

} ОХОРОНа лiсiв вiд пожеж, здiйснення протипожежних заходiв, захист лiсiв вiд
хвороб та шкiдникiв.

} 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), тис. грн.

Заготiвля лiквiдноi
деревини - всього, кбм

Товарна продукцiя, тис.
грн.

Лiсорозведення, га

план факт %
викон.
план.
покдl.

план факт %
викон.
план.
покttз.

план факт %
викон.
план.
пока:}.

план факт %
викон
.план.
покЕlз.

з5з20 29830 84 39463 33655 85 7130 4146 58 74 74,8 101,1

обсяг реалiзованоi продукцii в дiючих оптових цiнах ( без пдв) за 9 мiсяцiв 2020
piK при планi з5з20 тис. грн., факти.rно скJIаВ 29830 тис. грн., Що становить 84 о/о

виконання планового показника. Заготiвля лiквiдноi деревини при планi 394б3 м3
фактично склала зз655 М3, виконання 85 %. Випуск ToBapHoi продукцii по
промислОвiй дiяльностi при планi 7130 тис. грн. фактично склав 4146 тис. грн.,
вiдповiдно до плану 58 %.
Створено лiсових культур на площi 74,8 га, план виконаний на 101 ,| Уо.

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;
} лiсозаготiвля;
} лiсопильне та струг€lльне виробництво;

надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi;
вирощування вiчнозелених декоративних садженцiв;

} оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами.

Суттевим значенням для дiяльностi пiдприемства, якi вiдбуваються - це с

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

проводить <Харкiвагропромбiржа>, кАгропромбiржа>, система кРrо. Zопо.
Продажi>>, (електроннi торги) ;

} на придбання пЕlливо - мастильних матерiапiв, 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: Капiтолiвське,
Студенецьке , Червонооскiльське. Чисельнiсть школярiв, якi е членами учнiвських
лiсництв скJIадае 76 осiб.
Шкiльнi лiсництва cтBopeнi з метою пропаганди лiсноi гагryзi серед школярiв,

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

Сереdньооблiкова
чuсельнiсmь lаmаmнlм
поаuiвнuкiв

Фонd
оruшmu
працi
ulmаmншс
працiвнuкiв,

muс. zpH

сереdньоtпiсячна
заробimна
плаmа,?рн.

розмiр
забораованосmi
з вuплаmu
заробimноt
плаmu

Всьоzо,чол. у mому
чuслi
KepiBHuKiB

Bcbozo,zpH.

l94 28 14391,5 824з 0

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 9 мiсяцiв 2020 piK склала
194 чол., в тому числi керiвникiв 28 чол.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв за цей перiод скJIав 14З91-,5 тис. грн..
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв з початку року склала 824З

|рн., збiльшилася порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року на 6,4 Yо.

Заборгованостi по виплатi заробiтноiплати напротязi 9 мiсяцiв 2020 р. не було.
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показники оптимапьне
значення

По рокап,t Примiтка
9 мiсяцiв
2018 р.

9 мiсяцiв
2019 р.

9 мiсяцiв
2020 р.

Прибутковiсть-
Коефiцiепт
рентабельностi дiяльностi
-чистий прибуток / чистпй
дохiд вiд реалiзацii
продукцii
(ф.2р.23 50/ф.2р.2000)

Бiльше 0 0,003 0,004 0,005

Характеризуе
ефективнiсть
господарськоi
дiяльностi
пiдприемства

ЛiквЦнiсть:
Коефiцiснт абсолютноi
лiквiдностi (грошовi
кошти/поточнi
зобов'язання) ф1
р.l165/ф1 р.1695

0,2-0,35
бiльше

0,22 0,31 0,з2

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

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

ф 1р.ll95/ф l р.1695

Бiльше 1 |,7 1,63 1,54

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

Ефективнiсть
використання майна-
коефiцiент рентабельностi
активiв (чистий прибуток/
BapTicTb активiв)
ф2р.2З5Olф 1p.l300

збiльшення 0,006 0,01 0,01

Характеризус
ефективнiсть
використання
активiв
пiдприемства

Чистий прибуток за 9 мiсяцiв 2020 piK склав |62 тис. грн. Сплачено до
ДеРЖаВНОГО бюДЖету 5456 тис. грн:, до мiсцевого бюджету 5971 тис. грн., единого
СОцiального внеску 2962тис. грн., всього сплачено податкiв- 14389 тис. грн.

ОРГаНОм Управлiння суб'екта господарювання .Щержавного пiдгrриемства
(( Iзюмське лiсове господарство) е.Щержавне агентство лiсових pecypciB Украiни.

Головний eKoHoMicT

/..ч'

Бондаренко H.I.



ДодЕток l
до IЪцiоншьною положеш (сганларry)
бр*гатперською обпiку l "Зашьнi вимоm до фiнансовоI звiтноmi"

Одициця вийру: тис. грrr. без десятковою знака (oKpiM розлilry IV Звiry
Nэ2), грошовi показпикй яIФю н&водяться в грквЕл( з юпiйками)
Складено (зробитrr позпачку "v" у вiдlовiдпiй клiтинцi):

за положеппямп (стапдартами) бусалтероького облiку
за мi:rоrароднпми отапдартами фiнаноовоi звiтноотi

Бшанс (Звiт про фiнансовий стан)
30 вересня 2020

Форма Л!1 Кол за,ЩУ

Незавершенi капiтальнi

п9рвlона варпоть

якi облiковlтоться за меюдом JлaoTi в капiталi
iпших пiдtриемотв

в у центаJIlзовених отахових резервких

у rcму чtlолl з Ilодатку на

за розрахуrками з нарахованих доходв
за розраýlнкsми iз внутрiшнiх розржункiв

резервalх довюотроювих зобов'язань

резервах збlrткiв або резервж належих виплат

коли
,z0,20 lI0 l0l

00993 1 13

бJlO4U0000
I4U

02.1 0

на



резервах незароблених премiй l l8з
rнших ýтш<ових резервах l l84
Iншi оборотнi октивн 190

Усього за роздLпом П 1195 19в 8 262
Ш. IIеоборотнl акт]rвп, J.трпм]rвднl д,rя пDоддrкч. та гDyпп вибуття 1200

Бшанс 1300 lз 95б l4 0l2

резерв довюотрокових зобов'язань

кредитороькs заборгованiоть за:

язання, пов'язанl з шеоборотнпми актпвамп,
).трпмуванимп дJlп продаrкJ., тд гр5rпами вибуття

розрФ(уцками з1

з оплати

авансами

КерЬнпк

Головнrlй бухгалтер

Лисенко Олексапдр Григоровrrч

Горлiснко Наталiя ОлексапдрЬна

Т-Ъrшайт"оя в порядку, вOrановленому цен органом викопавчоi влади, що реалiзуе дерхавну полiтику у сферi отатиотики.



fliдпрпемство rЩI "Iзюмське лiсове господарство"
.Щата 1piK, ьtiсяць, число)

за СflРПОУ

кодI
1

0099з l lз
(найменувапня)

Звiт про фiнапсовi результ&ти (Звiт про суrqуппий дохiд)
за 9 Мiсяцiв 2020 р.

Форма N2 Код 
"а ДКVДl rВбПб3-1

I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтпцй
перiод

за апа.гrогiчrrшй
перiод

попереднього
Doкly

1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 29 830 32974
Чuсmi заробленi сmржовi прелtit 20]0

пре.мit пi dпuсанi, BaJloBa cy.l,ra 20] 1

пpelttit, пере daчi у пере сmрсхування 20I2
зл,liна резерву незаробленttх премiй, всlлова сума 20]3
змiна часmкu пересmрФсовuкiв у резервi незаробленttх
премiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi продryкцii
(товарiв,робiт, посlryт) 2050 ( 27149 ) ( 28 5l7 )
Чuсmi понесенi збumкu за сmраховllлlu вuплаmа.uu 2070
Валовий:

прибуюк 2090 2 68| 4 457
збrrюк 2095 ( )

Щохid (вumраmu) Bid змiнu у резервах dовzоспроковlм
зобов'язань

2105

Щохid (вumраmu) Bid змiнu iHtaux сmржовuх резервiв 21]0
зл,tiна iHutttж сmржовltх резервiв, вмова c.y.ll,la 2l]I
зл.liна часmкu пересmраховuкiв в iHuhlLx спржовлlх резервсх 2] 12

Ilmli операцiйlri доходи 2l20 1 308 зз
у mому чuслi:
dохid вid злtiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]21

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
сiльс ько 2оспоd арс ько l' пр оdукцit

2]22

doxid Bid вuкорuсmання коцлmiв, вuвiльненuж Bid
опоdаmкування

2123

Адмiнiстративнi витрати 21з0 ( з40l 339l )
Вrграти на збут 2150 ( 54 ) 7з2
Iншi операцiйнi вкrрати 2l80 зз2 ) ( 249 )

у mому чuслl:
вumраmu Bid зл,tiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2181

2182

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибlток 2190 202 1l8
збкюк 2l95 ) (

.I[охол вiд участi в капiталi 2200
Irml фiнансовi доходи 2220
Irrцl доходи 2240 22 l00

у mому чuслi:
dохid Bid блаzоdiйноt' dополtоztt

224 ]

Фiнансовi вI,rграти 2250 ( ) )
Втрати вiд участi в капiталi 2255 ) ( )
IHmi витрати 2270 (

Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на л,tонеmарнi сmаmmi 2275

( )

(

(

(

)



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибл"юк 2290 224 218
збрrюк 2295 ( ) ( )

Вlтграттr (дохiд) з подап(у на прибуюк 2з00 (62\ (77)
Приýуюк (збrтюк) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткчванюl

2з05

Чистий фiнансовий результат:
приблток 2350 l62 l41
збlтюк 2з55 (

п. сукупн

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

За ана.lIогiчний
перiод

попереднього
DокY

1 2 3 4

дооцiнка (уrцнка) необоротнlтх акгивiв 2400

Дооцiнка (yuiHKa) фiнансових iнструмеrrгiв 2405
накошtченi r<ypcoBi рrзницr 24I0
Чаотка iншою сукупною дохо.ry асоцiйованих та спlльних
пiдприемств

24,1,5

Iнший суrоlrш-rий дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд дg оподаткування 2450
Податок на прибуюц пов'язаrлай з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дохц пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 1,62 l41

ий

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛ них витрлт

Назва cTaTTi Код
рrцке

за звiтний
перiод

за ана.погiчний
перiол

попереднього
DoKv

1 1 3 4

Матерiальнi затрати 2500 5 100 8 308
Вrграти на оппату прац 2505 14 685 15 53з
Вiдрахування на соцiальнi заход.r 25 l0 з 209 з 4l7
Аморгизацiя 25l5 384 з97
Iншi операцiйнi вlтгDати 2520 6 85з 6 485
Разопл 2550 з0 2з1 34 140

IV. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI Л

Лиоенко Олекоандр Григорови.l

Скоригований чистий прибу"юк (збиток) на

Горлiснко Наталiя Олександрiвна


