ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖВУГЛЕПОСТАЧ»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2020 рік , що закінчився 31 грудня 2020
року (суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
1. Загальна інформація
ДП «Держвуглепостач» - є державним унітарним підприємством, підпорядковане
Міністерству енергетики України (далі – Підприємство).
Було засновано 20.01.2016 р. відповідно до наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 16.01.2016р. № 19.
Юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 4.
Фактична адреса: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 4.
Основна діяльність Підприємства
продукцією (КВЕД 46.71.)

полягає у оптовій торгівлі вугільною

Станом на 31 грудня 2020 року в складі підприємства відсутній структурний
підрозділ. У зв'язку із вилученням 09 жовтня 2020 року з Єдиного державного реєстру
відомостей щодо Відокремленого підрозділу «Упоравління з контролю якості та
збагачення вугілля» та на підставі наказу по Підприємству від 02.10.2020р. № 19, було
ліквідовано Відокремлений підрозділ «Управління з контролю якості та збагачення
вугілля» ДП «Держвуглепостач», який знаходився у м. Вугледар Донецької обл. вул.
Магістральна, 4, основна діяльність якого, технічні випробування та дослідження (КВЕД
71.20).
Середньооблікова чисельність працівників Підприємства за 2020 рік склала 37
працівників (за 12 місяців 2019 року – 92 )
Умови функціонування та економічна ситуація
Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалася в Україні на
протязі 2020 року, карантин в звязку із короновірусом, призвели до погіршення стану
державних фінансів, волатильність фінансових ринків, підвищення темпів інфляції,
передача функцій оператора оптового ринку вугілля на користь комерційних структур.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку
України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній
фінансовий стан Підприємства. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних
заходів для недопущення подальшого збільшення збитків Підприємства.
2. Основа складання фінансової звітності
Заява про відповідність
Фінансова звітність Підприєства складена у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності ("МСФЗ") в редакції, затвердженй Радою з міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Основа оцінки
Дана фінансова звітність складена на основі принципу історічної собівартості, крім
основних засобів, які обліковуються по собівартості. Ця фінансова звітність представлена
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в тисячах українських гривень ("тис. грн."), а всі суми округлені до цілих тисяч, крім
випадків, де вказано інше.

Зміна облікової політики
На протязі 2020 року Підприємство не змінювало облікову політику.
Безперервність діяльності
Станом на 31 грудня 2020 року
короткострокові зобов'язання Підприємства
перевищували оборотні активи на 206 225 тис.грн. Збитки Підприємства за звітний період
склали 67 923 тис. грн. За 12 місяців 2020 року Підприємство отримало негативні грошові
потоки від операційної діяльності в розмірі 10 771 тис. грн. Крім того, керівництво
вважає, що Підприєство не буде спроможне управляти своєчасністю виплати поточних
зобов'язань, які переважно представлені заборгованістю по заробітній платі та податкам,
ЄСВ, кредитами українського банку, торговою кредиторською заборгованістю, так як у
Підприємства заблоковані рахунки виконавчою службою на 16 348,2 тис. грн.на суму
сплати виконавчого збору по позиву ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», до
вирішення питання погашення заборгованості ПАТ «Центренерго», перед Підприємством.
Керівництво Підприємства вважає, що підготовка цієї фінансової звітності на основі
припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній
основі, є обґрунтованою, оскільки Підприємство вжило певних ініціатив, направлених на
покращення фінансових показників діяльності та ліквідності Підприємства.
Підприємство продовжує вести переговори з існуючими та потенційними кредиторами з
метою зміни істотних умов кредитування, у тому числі продовження терміну виплат та
залучення додаткового фінансування.
Підприємство, як і раніше, продовжує дотримуватися заходів по зменшенню витрат та
обмеженню своїх капітальних вкладень. На думку керівництва, поєднання
вищезазначених заходів та інших дій дасть можливість Підприємству продовжувати свою
діяльність на безперервній основі. Ця фінансова звітність не містить будь-яких
коригувань, які стосуються можливості відшкодування та класифікації відображених сум
активів або сум та класифікації зобов’язань, які могли б знадобитися, якби Підприємство
було не здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
3. Істотні облікові судження, оцінки та припущення
Підготовка фінансової звітності у відповідності до МСФЗ потребує від Керівництва
винесення суджень та припущень, які мають вплив на суми активів, зобов'язань та
потенційних зобов'язань, які представлені у звітності на дату фінансової звітності та
відображених сум доходів від реалізації товарів, робіт та послуг за звітний період. Оцінки
та судження базуються на досвіді Керівництва та інших факторах, включаючи очікування
майбутніх подій, котрі припускаються достовірними у відповідності до обставин. Таким
чином, фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних.
Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати
переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий
перегляд оцінки, якщо цей перегляд впливає як на поточний, так і майбутні періоди.
Судження
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В ході застосування облікової політики Керівництвом Підприємства, крім облікових
оцінок, були зроблені певні судження, які мають суттєвий вплив на суми, відображені у
фінансовій звітності. Такі судження, зокрема, включають припущення щодо
безперервності діяльності Підприємства .

Оцінки та припущення
Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних
джерел невизначеності оцінок на дату балансу, які несуть у собі значний ризик
виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та
зобов'язань протягом наступного фінансового року.
Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства
Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності,
включаючи контроль за валютними та митними операціями, продовжує розвиватися.
Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація
залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та
інших органів державного управління. Нерідко точки зору різних органів на певне
питання відрізняються. Керівництво вважає, що Підприємство дотримувалось всіх
нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та відрахування були
сплачені або нараховані. Водночас, існує ризик того, що операції й інтерпретації, що не
були поставлені під сумнів у минулому, можуть бути поставлені під сумнів державними
органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо
визначити суму непред'явлених позовів, що можуть бути пред'явлені, якщо такі взагалі
існують, або імовірність будьякого несприятливого результату.
Переоцінка основних засобів
Підприємством для визначення справедливої вартості своїх основних засобів станом на 31
грудня 2020 року, оцінка не проводилась.
Оцінки щодо строків корисного використання основних засобів.
Оцінка строків корисного використання та залишкової вартості об’єктів основних засобів
та нематеріальних активів вимагає від Керівництва застосування професійних суджень,
які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. Під час визначення строків
корисного використання та залишкової вартості активів Керівництво враховує умови
очікуваного використання активу, його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких
буде експлуатуватися такий актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок може у
результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації. Зміна очікуваних
строків корисного використання обліковується перспективно.
Станом на 31 грудня 2020 року строки корисного використання основних засобів не
переглядались.
Зменшення корисності нефінансових активів
Основні засоби та нематеріальні активи перевіряються на предмет зменшення корисності
у тих випадках, коли обставини дають підстави припустити потенційне зменшення
корисності. Серед факторів, які Підприємство вважає такими, що дають підстави для
перегляду зменшення корисності, є наступні: значне падіння ринкових цін; значне
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погіршення операційних результатів у порівнянні з минулими періодами чи прогнозом;
значні зміни у використанні активів чи усієї стратегії бізнесу.
Станом на 31 грудня 2020року зменшення корисності основних засобів та нематеріальних
активів не було виявлено.
Забезпечення за судовими процесами
Підприємство виступає в якості відповідача у кількох судових процесах зі своїми
контрагентами та ПАТ «Укргазбанк». Також Підприємство виступає позивачем в судових
справах з ПАТ «Центренерго» та постачальниками. Забезпечення за судовими процесами
є оцінкою Керівництвом можливих втрат, що можуть бути понесені в результаті
негативних судових рішень. Зміни оцінок можуть суттєво вплинути на фінансову
звітність.
Резерв сумнівної заборгованості
Підприємство регулярно перевіряє стан торгової та іншої дебіторської заборгованості,
передоплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет
зменшення корисності. Керівництво Підприємства використовує своє компетентне
судження для оцінки суми будь-яких збитків від зменшення корисності у випадках, коли
контрагент зазнає фінансових труднощів.
Розрахунки за претензіями
Станом на 31 грудня 2020 року в складі іншої поточної дебіторської заборгованості
відображені розрахунки за претензіями, що представлені сумою вимог до постачальників.
На момент випуску фінансової звітності по даним претензіям проходить розгляд. На
думку Керівництва, є достатні підстави вважати, що Підприємство зможе узгодити
питання з постачальником. Однак строки, а також результат триваючого судового спору
між Підприємством та постачальником, про який було згадано вище, залишаються
невизначеними.
Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнані щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць
тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, щодо якого
можна використати оподатковувану тимчасову різницю. Значні судження керівництва
вимагаються для визначення суми відстрочених податкових активів, що можуть бути
визнані на основі вірогідного часу виникнення та суми майбутнього прибутку до
оподаткування та стратегії податкового планування.
Інвентаризація
На підставі наказу від 27 жовтня 2020 року № 22 на Підприємстві була проведена
інвентаризація товарно матеріальних цінностей, грошових коштів та документів,резервів
на оплату відпусток та розрахунків з покупцями та постачальниками станом на 01.11.2020
року. Результати інвентаризації оформлені протоколом постійно діючої інвентарізаційної
комісії та затверджені Керівництвом підприємства . За результатами інвентаризаціїї
нестач (надлишків) не встановлено. Розбіжностей між фактичною наявністю матеріальних
активів та зобов язань і даними бухгалтерського обліку не виявлено.
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4. Основні засоби
Підприємство за 12-ть місяців 2020 року не придбавало основні засоби
5. Нематеріальні активи
Підприємство за 12-ть місяців 2020 року не придбавало нематеріальні активи.

6. Запаси
Станом на 31грудня 2020 року в порівняні з 2019 роком запаси представлені
наступним чином:
31грудня
2020

( в тисячах гривень) Облікова вартість
За чистою вартістю реалізації:
Сировина та матеріали
В т. ч переданих на переробку
Паливо
Запасні частини
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом:

31 грудня
2019

596
594
1
5
56
673
1 331

603
594
1
5
2
56
673
1340

9 . Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги була представлена наступним чином:
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги, в тому числі:
За відвантажене вугілля
За надані послуги
Всього:

31 грудня 2020
471 866
2 021
473 887

31 грудня
2019 року
521 083
1 824
522 907

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, як правило,
погашається протягом 30 днів. В 2020 році основний покупець вугільної продукції ПАТ
«Центренерго» , прострочив оплату дебіторської заборгованості в сумі 469 938 тис. за
вугільну продукцію на 518 днів.
10. Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року дебіторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом складалася із:
( в тисячах гривень)
Податок на прибуток
Податок на додану вартість
Частина прибутку державних

31 грудня 2020
726
56
2 277
5

31 грудня 2019
726
937
2 276

підприємств, що підлягає сплаті до
бюджету
Податок на доходи фізичних осіб
Військовий збір
Разом

3 059

6
1
3 946

11. Дебіторська заборгованість за виданими авансами, інша поточна дебіторська
заборгованість та інші оборотні активи
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року дебіторська заборгованість за
виданими авансами, інша поточна дебіторська заборгованість та інші оборотні активи
були представлені наступним чином:
Передплата постачальникам, в т.ч.
- За вугілля

31 грудня 2020
214 713
42 506
172 287
22
11
208
290 276

Резерв під кредитні збитки (дисконт)

31 грудня 2019
215 750

215 750
Балансова вартість вугілля
22
- За інші товари та послуги
11
- За перевезення залізниці
208
Розрахунки по претензіям
134 533
Дебіторська заборгованість по рішенням
суду
155 853
Інша поточна дебіторська заборгованість
65 242
504 376
Всього:
527 966
Розрахунки за претензіями представлені сумою вимог до постачальників за порушення
умов договору.

На момент випуску фінансової звітності по даним претензіям проходить розгляд скарги
Підприємства.
Залишки по рахунках дебіторської заборгованості за виданими авансами, іншої поточної
дебіторської заборгованості та інших оборотних активів відображені за вирахуванням
ПДВ з попередніх оплат, який складає 3 тис. грн.
Загальна дебіторська заборгованість за вугілля складає – 1 040 445 тис. грн. в тому числі:
По формі 1802 – 997 939 тис. грн. поточна дебіторська заборгованість за минусом
дисконту в суми 42 506 тис. грн.
12. Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 30 вересня 2020 року року та на 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх
еквіваленти включали:
31 грудня 2019
31 грудня 2020
10 801
Грошові кошти на банківських
30
рахунках
Грошові кошти в касі
10 801
Всього:
30
6

Станом на 31 грудня 2020 року у Підприємства не має грошових коштів, обмежених у
використанні. Рахунки підприємства заблоковано виконавчою службою.
13. Власний капітал
Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал
становить 2 тис. грн.
Додатковий капітал
Станом на 31 грудня 2020 року додатковий капітал Підприємства складається з активів,
що передані безоплатно.
Розподіл прибутку
Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для розподілу, визначається на основі
даних фінансової звітності.
Станом
на
31
грудня
2020 року Підприємство має неперекріті збитки в сумі 67 923 тис. грн.
14. Кредити та позики
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року отримання та погашення
кредитних коштів та сплата відсотків представлені наступним чином:
( в тисячах гривень)
Кредит – залишок на начало року
Отримано кредитних коштів
Погашення заборгованості по кредиту
Залишок кредиту на кінець року
В тому числі прострочений кредит
Відсотки - залишок на початок року
Нараховано відсотків за рік
Сплата відсотків
Залишок відсотків на кінець року

31 грудня 2020
248 571
248 571
248 571
24 272
66 934
91 206

31 грудня 2019
250 000
1 429
248 571
248 571
4 556
58 933
39 217
24 272

Станом на 31 грудня 2020 року кредитні кошти не повернуто, відсотки за користування
кредитними коштами не сплачено.
15. Довгострокові та поточні забезпечення
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року довгострокові та поточні
забезпечення були представлені наступним чином:
Зобезпечен
ня на
виплату
відпусток

Забезпечен
ня на
винагороду
за рік
7

Забез
печен
ня за
судов

Забезпе
чення
за
неотри

Всього

ими
проце
сами
Станом на 31 грудня 2018
Нараховано за рік
Використано або сплачено
сторновано
Станом на 31 грудня 2019
Нараховано за рік
Використано або сплачено
Сторновано
Станом на 31 грудня 2020

2 651
3 047
3 368

маним
и
докуме
нтами
2 651
6 061
6 382

3 014
3 014

2 330
2 645
4655
320

0

-

0

0
2 437
2 437

2 330
5082
4655
2757

Забезпечення в сумі 2 437 тис.грн. під неотримані документи було створено під
акти по оплаті оренди державного майна, ненаданих Міністерством енергетики
України за 12-ть місяців 2020 року.
16. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року поточна кредиторська
заборгованість за товари, роботи та послуги була представлена наступним чином:
31 грудня 2019
Поточна кредиторська заборгованість за
31 грудня 2020
товари, роботи, послуги, в тому числі:
672 559
За вугілля
633 385
2 326
За оренду
2 460
32 428
Інші запаси та послуги
33 004
707 313
Всього:
668 849
Інформація щодо схильності Підприємства ризику нестачі ліквідності в частині торгової
та іншої кредиторської заборгованості розкривається у Примітці 29.
Поточна кредиторська заботгованність за товари, роботи та послуги, як правило,
погашається протягом 30-60 днів.

17. Поточнакредиторська заборгованість за одержаними авансами
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року поточна кредиторська
заборгованість за одержаними авансами була представлена наступним чином:
31 грудня 2019
31 грудня 2020
5 374
Аванси одержані за вугілля
5 374
31
Інші аванси одержані
14
5 405
Всього:
5 388
Станом на 31 грудня 2020 року аванси отримані включають аванси отримані від ТОВ
"Шахтарськтранс»", в сумі 5 056 тис. грн.
18. Інші поточні зобов'язання
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року інші поточні зобов'язання були
представлені наступним чином:
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31 грудня 2020
139 717

Кредиторська заборгованість по рішенню
суду , в т.ч.
Судовий збір
Розрахунки по договорам переуступки
боргу
Інші зобов'язання
Всього:

31 грудня 2019
182 130

336
37 822

13 361

91 233
268 772

24 277
219 768

19. Податок на прибуток
Станом на 31 грудня 2020 рік Підприємство отримало податковий збиток, тому податок
на прибуток від операційної діяльності не нараховувался.
Нараховувався податок на прибуток з відстрочених податкових активів за 12-ть місяців
2020 в сумі 62 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 року відстрочені податкові активи відсутні:
20. Чистий дохід від реалізації продукції
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року чистий дохід від реалізації
продукції представлений наступним чином:
12-ть місяців 2020
року
2 839
221 078
-

12-ть місяців 2019
року
997 192
164 772
12 230

Енергетичне вугілля
Коксівне вугілля
Послуги по перевезенню рядового
вугілля
Послуги по обробці даних
1 804
2 239
Послуги по визначенню якості
2 927
4 327
вугілля
Всього:
228 648
1 180 760
За 12-ть місяців 2020 року реалізацію енергетичного вугілля, закупленного у
вугільних підприємств Підприємство не здійснівало. Були продані залишки
готової продукції (енергетичного вугілля) на ДП «Калуська теплоцентраль-Нова».
21. Собівартість реалізованої продукції
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року собівартість реалізованої
продукції складається наступним чином:

Витрати на придбання вугілля
Залізничний тариф на перевезення
Всього:

12-ть місяців 2020
року
219 006
0
219 006

12-ть місяців
2019 року
1 036 969
89 557
1 126 526

22. Інші операційні доходи
За 12-ть місяців 2020 року інші операційні доходи представлені наступним чином:
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12-ть місяців 2020
року
Штрафи отримані
Повернення судового збору
Реалізація інших оборотгних активів
Річний перерахунок по ПДВ
Інші доходи
Всього:

168

12-ть місяців
2019 року
8
7
1 029
3
1 047

53
221

23. Адміністративні витрати
Станом на 31грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року адміністративні витрати
представлені наступним чином:
Найменування статей витрат

12-ть місяців
2020 року

Витрати на оплату праці
Відрахування на сострахування
Витрати на оренду приміщення
Комунальні послуги
Амортизація
Організаційно-технічні послуги
Консультаційні, інформаційні та аудиторські послуги
Витрати на врегулювання спорів у судах
Витрати на службові відрядження
Витрати на зв'язок
Плата за касове обслуговування банків
Інші адміністративні витрати
Всього:

19 508
4 190
4 055
266
548
594
433
144
251
64
31
258
30 342

12-ть
місяців 2019
року
25 612
5 292
4 332
331
580
649
466
715
509
91
45
563
38 789

24. Витрати на збут
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року витрати на збут представлені
наступним чином:
Найменування статей витрат
Транспортні витрати
Витрати на послуги вантажнотранспортних управлінь та залізниці
Інші витрати повязані зі збутом
Всього

12-ть місяців 2020
року
5
5

12-ть місяців
2019 року
10 467
2 645
499

25. Інші операційні витрати
Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року інші операційні витрати
представлені наступним чином:
Найменування статей витрат

12-ть місяців
2020 року
10

12-ть
місяців

Нарахування умовного продажу по ПДВ п.199.1 ПКУ
Оплата перших 5-ти днів непрацездатності
ЄСВ з лікарняних
Операційна оренда активів
Вихідна допомога при скороченні штату
Додаткові відпустки
Виконавчий збір
Штрафи, пені
Інші операційні витрати
Всього:
26. Інші

272
45
33
1 627
2
1 907
585
4 471

2019 року
17 094
149
136
292
485
32
2034
102
20 152

доходи
12-ть місяців
2020 року

Повернення судового збору

10

Інші

12-ть
місяців
2019 року
29
29

27. Фінансові доходи
Станом на 31 грудня 2020 року фінансові доходи представлені наступним чином:
Найменування статей витрат

12-ть місяців
2020 року

Доходи від дисконтування позик
Доходи від дисконтування довгострокової
дебіторської заборгованості
Інші фінансові доходи
Всього:

13
24 005

12-ть
місяців
2019 року
116
72 777

24 018

72 893

28. Фінансові витрати
Станом на 31 грудня 2020 року фінансові витрати представлені наступним чином:
Найменування статей витрат

12-ть місяців
2020 року
66 934
66 934

Відсотки по кредиту
Всього:

12-ть місяців
2019 року
58 934
58 934

28. Інші витрати
Станом на 31 грудня 2020 року інших витрат у підприємства не було.
29. Умовні, контрактні зобов’язання та операційні ризики
Правові аспекти
11

Час від часу, та у процесі звичайної господарської діяльності до Підприємства
висуваються певні претензії. У випадку якщо ризик відтоку фінансових ресурсів,
пов’язаних із такими претензіями, вважається вірогідним, у складі резерву на судові
позови визнається відповідне зобов’язання.
Якщо, за оцінками керівництва, ризик відтоку фінансових ресурсів, пов’язаних із такими
претензіями, є ймовірним, або суму витрат неможливо достовірно оцінити, резерв не
визнається, а відповідна сума розкривається у фінансовій звітності.
Керівництво вважає,що воно сформувало резерви стосовно усіх суттєвих збитків у цій
фінансовійзвітності.
Станом на 30 вересня 2020 року в Шевченківському районному суді міста Києва
розглядається позов ПАТ «Укргазбанк» до Підприємства про погашення кредиту, сплаті
відсотківта розглядається позов Підприємствадо ПАТ «Центренерго» про погашення
заборгованості за вугілля. Станом на 31 грудня 2020 року загальна сума позовних вимог
по позову ПАТ «Укргазбанк» складає 292 255 тис. грн., а вимог по позову до ПАТ
«Центренерго» складає 388 987 тис. грн.. Попереднього рішення суду щодо даних позовів
не винесено.
Керівництво Підприємства на момент затвердження даної фінансової звітності не має
можливості достовірно оцінити можливі результати розгляду даних судових справ.

30. Операції з пов’язаними сторонами
У відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", пов'язаними
вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або значною мірою
впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони.
Пов’язаними сторонами Підприємства є:
- провідний управлінський персонал та члени їхніх сімей;
- Міністерство енергетики України;
-та інші, підпорядковані Міністерству підприємства.
Інформація про істотні обсяги та залишки за операціями із пов’язаними сторонами
станом на за 2020 рік, який закінчився 31 грудня 2020 року, представлена у таблиці
нижче:
( в тисячах гривень)
Доходи від реалізації, закупівлі та
витрати
Чистий дохід від реалізації
Закупівля вугілля
Послуги оренди, комунальні витрати
Дебіторська заборгованість та
кредиторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за роботи
та послуги
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість
за роботи та послуги

31 грудня 2020
1 977
219 006
2 849

3 772
157 819
254 061
12

Інші поточні зобов'язання

152 578

31. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основними фінансовими інструментами Підприємства є банківські кредити та позики,
грошові кошти та їх еквіваленти. Головною метою фінансових
інструментів є
фінансування діяльності Підприємства. Підприємство також має інші фінансові
інструменти, включаючи дебіторську та кредиторську заборгованість, яка виникає в ході
операційної діяльності. Підприємства не здійснювало операцій з деривативами з метою
управління процентними та валютними ризиками, що пов'язані з його діяльністю та
джерелами фінансування.
Основними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Підприємства, є ризик
ліквідності, кредитний ризик та ризик концентрації. Підприємство переглядає та узгоджує
політику щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.
32. Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань на 31
приблизно дорівнює їх балансовій вартості.

грудня 2020 року

33. Події після звітного періоду
Керівництво Підприємства продовжує пошуки шляхів:
- погашення заборгованості по заробітній платі працівникам;
- погашення заборгованості по податкам та Єдиному соціальному внеску;
- погашення заборгованості перед постачальниками та банком,
- отримання заборгованості від ПАТ «Центренерго»,
- інших покупців вугільної продукції та постачальників (передплата)
- поставок вугілля, в тому числі за рахунок імпорту.
Прострочення дебіторської заборгованості ПАТ “Центренерго”.
Станом на дату затвердження даної фінансової звітності прострочена дебіторська
заборгованість ПАТ “Центренерго” за поставлену вугільної продукцї в 2020 року склала
сумі 469 938 тис.грн.
Затвердженняфінансовоїзвітності.
Дана фінансова звітність Підприємства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,
була затверджена до випуску та підписана Керівництвом 21 лютого 2021 року.

Т.в.о. директора

Волошин М.О.

Заступник головного бухгалтера

Яковенко О.В.
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