
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 серпня 1995 року № 597

(у редакції постанови Кабінету Міністрів

України від 26 липня 2001 р. В№ 833)

Керівник підприємства Гапич  Іван  Васильович

Підприємство ДП "Олександрівський   лісгосп"

І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV

1. Прибуток до оподаткування

тис. 

грн. 265,0 164 218,0 235 882 269,0 230 221,0 373 1093

2. Інвестиції у розвиток виробничої 

сфери за рахунок власних та 

залучених коштів

тис. 

грн. 300,0 350 300,0 2409 3359 590,0 276 1223,0 1152 3251

у тому числі:

капітальні інвестиції 250,0 250 250,0 2359 3109 551,0 231 1186,0 810 2788

модернізація, модифікація 

(добудова, дообладнання, 

реконструкція) основних фондів 50 100 50,0 50 250 39 45 37,0 342 463

3. сплата податків і зборів 

(обов'язкових платежів) до бюджету

тис. 

грн. 3000,0 2918 2960,0     6 305      15183 3386,0 5939 3793,0 4756,0 16085,0

4. Збори (внески) до державних 

цільових фондів , утому числі на:

тис. 

грн. 1102,0 990 1046,0 2090 5228 1628,0 1787 1721,0 1764 6902

обов'язкове державне пенсійне 

страхування 1102,0 990 1046,0 2090 5228 1628,0 1787 1721,0 1764 6902

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування

5. Погашення податкового боргу, у 

тому числі розстроченного або 

відстроченого

6.Створено лісових насаджень га 136 136 136 136

  у тому числі на прийнятих землях га 22 22 22 22

7.Показник планової 

приживлюваності лісових культур % 77 77 82 82

8. Необоротні активи , 9826

       у тому числі :

  - основні фонди ; 9442

  - знос, відсотків ; 7338

  - незавершене будівництво

9. Оборотні активи 3444

      у тому числі:     

  - запаси ; 722

 -  дебіторська заборгованість , 719

     з неї прострочена ;

 -  грошові кошти ті їх еквіваленти 340

10. Кредиторська заборгованість , 3230

       у тому числі:

 -  за товари, роботи, послуги ; 283

 -  перед бюджетами , 105,0

     з неї прострочена ,

(назва, юридична адреса)

(назва)

ІІ. Показники майнового стану підприємства, тис.гривень

І. Показники ефективності використання державного майна і прибутку, тис.гривень

Усього за 

рік

за кварталами Усього з 

початку 

року

                   Орган що уповноважений управляти відповідним державним майном і уклав контракт з

керівником підприємства                  Державне  агентство  лісових  ресурсів  України

Термін дії контракту з 13.01.2015 року по 13.01.2019 року

Звітний період       2017 рік

Показники

Один

иця 

вимір

у

Передбачено контрактом Фактичне виконання

за кварталами

ЗВІТ
керівника підприємства про виконання показників

ефективності використання державного майна і прибутку,

а також майнового стану підприємства

                         Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)



 -  перед державними цільовими 

фондами , 80

     з неї прострочена ;

 -  з оплати праці , 72

     з неї прострочена

Керівник   підприємства                       _______________________                       І.В.Гапич

                      (підпис)                                                                                                 (ініціали та прізвище)


