Титульний аркуш

30.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 2904/1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Керуючий санацiєю



Степаненко Iрина Євгенiївна
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35879807
4. Місцезнаходження: 80086, Україна, Львівська обл., Сокальський р-н, с.Сiлець, не має
5. Міжміський код, телефон та факс: (032249) 40111, 40111
6. Адреса електронної пошти: Lvk-hole@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): На даний час засiдання наглядової ради та загальних зборiв акцiонерiв по затвердженню рiчної iнформацiї емiтента не проводились.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
PATLVK.com.ua
30.04.2021

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08. 2018р. у справi №  914/2441/15 введено процедуру санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", керуючим санацiєю призначено тимчасово здiйснюючого повноваження голови правлiння-генерального директора Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" Постоленка Володимира Олексiйовича. Повноваження посадової особи визначенi законодавством. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. 

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя".

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну.

       Постановою вiд 03.08.2016р. начальником Сокальського районного вiддiлу ДВС ГТУЮ по Львiвськiй областi вiдкрите виконавче провадження ВП № 51855132 щодо примусового виконання Ухвали Господарського суду Львiвської областi вiд 27.07.2016р. у справi № 914/1950/16 про заборону ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" виконувати всi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", що оформленi протоколом вiд 27.06.2016р.

       Актом державного виконавця вiд 09.07.2018р. начальником Сокальського районного вiддiлу ДВС ГТУЮ у Львiвськiй областi було доведено ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" заборону на виконання всiх рiшень позачергових загальних зборiв ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" вiд 27.06.2016р.

Товариство не належить до жодних об"єднань пiдприємств.

Протягом 2020 року Товариству  нараховано штрафних санкцiй 48,0 тис. грн..

Протягом 2020 року Загальнi збори Товариства не проводилися оскiльки в Господарському судi Львiвської областi триває розгляд справи № 914/1950/16 за позовом колишнього голови правлiння-генерального директора Перерви А.Ю., який оскаржує законнiсть попереднiх Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 27.06.2016р. так як один iз акцiонерiв  Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях.оскаржує законнiсть рiшень попереднiх Загальних зборiв Товариства .

Iнформацiя про рейтингове агентство Товариством не надається, так як не є емiтентом, що має стратегiчне значення для економiки та безпеки держави або яке займає монопольне становище.

Облiгацiї та iншi цiннi папери та облiгацiї Товариством у 2020 роцi не випускались. Протягом 2020 року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало. 

Товариство не надає iнформацiю про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, так як борговi цiннi папери вiдсутнi.

Дивiденди за пiдсумками роботи у 2020 роцi Товариством не нараховувалися та не виплачувалися. Питання нарахування дивiдендiв акцiонерам за пiдсумками дiяльностi Товариства 2020 року буде розглядатися на чергових Загальних зборах.

Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому не подає Звiт про стан об'єкта нерухомостi.

Iнформацiї щодо похiдних цiнних паперiв немає, так як похiднi цiннi папери вiдсутнi.

Товариство не надає iнформацiї щодо посади корпоративного секретаря у зв'язку iз тим, що протягом звiтного перiоду Товариство не мало посади корпоративного секретаря.

Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом 2020р., не було. Товариство не приймало участь в створенi юридичних осiб в звiтному перiодi. 

У складi рiчної iнформацiї також вiдсутнi:

- iнформацiя про облiгацiї емiтента, оскiльки вони не випускались;

- iнформацiя про iншi цiннi папери випущенi емiтентом, оскiльки вони не випускались;

- iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки вони не випускались;

- iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду, оскiльки вiдповiднi дiї в звiтному перiодi емiтентом не проводились;

-iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, оскiльки у звiтному перiодi такi рiшення органами емiтента не приймались;

- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, оскiльки у звiтному перiодi такi рiшення органами емiтента не приймались;

- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, оскiльки у звiтному перiодi такi рiшення органами емiтента не приймались;

- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки у звiтному перiодi такi рiшення органами емiтента не приймались;

- вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду, оскiльки така iнформацiя не виникала протягом звiтного перiоду. 

-iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента у зв'язку з вiдсутнiстю таких фiлiалiв;

- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

-iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду, оскiльки вони не випускались;

- iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, у зв'язку з вiдсутнiстю у наявностi;

- iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента, у зв'язку з вiдсутнiстю у наявностi;

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - вiдсутня. Товариством у звiтному роцi не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похiдних цiнних паперiв. Тому данi про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, а також про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутнi.

Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент - вiдсутнiй. Товариством не проводилось нарахування та виплата дивiдендiв акцiонерам за пiдсумками дiяльностi за 2020 рiк.  Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - вiдсутня. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй- вiдсутня. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям- вiдсутня. Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду- вiдсутня. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття- вiдсутня. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду- вiдсутнi. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року- вiдсутнi. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття- вiдсутня. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв- вiдсутня. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв- вiдсутня. Основнi вiдомостi про ФОН- вiдсутнi.

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН- вiдсутня. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН- вiдсутня. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН- не проводиться. Правила ФОН- не передбачено.




ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	
3. Дата проведення державної реєстрації
	08.05.2008
4. Територія (область)
	Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	305610000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	37,5779
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	674
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	19.20 - Виробництво продуктiв нафтоперероблення
	46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами
	49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ АКБ<КОНКОРД>, МФО 307350
2) IBAN
	UA 533073500000026009000787801
3) поточний рахунок
	UA 533073500000026009000787801
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ <Ощадбанк>, МФО 325796
5) IBAN
	UA 183257960000026006300079627
6) поточний рахунок
	UA 183257960000026006300079627

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки: - зберiгання балонiв iз стисненим газом (кисень);- роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000В (до 6 кВ включно); - маркшейдерськi роботи;-  роботи iз збагачення корисних копалин; -зварювальнi (електр
0058.16.46
12.02.2016
Державна служба України з питань працi Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
12.02.2021
Опис
д/в
Експлуатацiя устаткування для транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин у вугiльнiй галузi промисловостi
0527.18.46
12.10.2018
Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
12.10.2023
Опис
д/в
Експлуатацiя устаткування напругою понад 1000В (до 6 кВ включно) (електричне устаткування електричних станцiй та мереж; технологiчне обладнання)
0561.18.46
25.10.2018
Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
25.10.2023
Опис
д/в
Експлуатацiя парових котлiв теплопродуктивнiстю понад 0.1 МВт, трубопроводiв пари та  гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа i температурою нагрiву вище нiж 1100 С, посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05МПа
0572.18.46
01.11.2018
Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
01.11.2023
Опис
д/в
Експлуатацiя вантажопiдйомних кранiв
0106.19.46
15.02.2019
Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
15.02.2024
Опис
д/в
Експлуатацiя устаткування для транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин у вугiльнiй галузi промисловостi
0061.19.46
29.01.2019
Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi
29.01.2024
Опис
д/в
Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства з питань охорони працi
-
02.12.2020
Керуючий санацiєю ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"

Опис
Декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства з питань охорони працi:
-Роботи, що виконуються на висотi понад 1,3 метра.
-Роботи в колодязях, траншеях, бункерах.-Маркшейдерськi роботи.-Роботи в дiючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 6 кВ включно);
-Зберiгання балонiв iз стисненим газом (кисень);
-Зварювальнi роботи;
-Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технiчне обслуговування устатковання для транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин у вугiльнiй галузi промисловостi;
-Газополум'янi роботи;
-Роботи iз збагачування корисних копалин.
Цiєю декларацiєю керуючий санацiєю пiдтверджує вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази та умов працi вимогам законодавства з питань охорони працi та промислової безпеки пiд час виконання таких робiт пiдвищеної небезпеки.

Декларацiя зареєстрована у журналi облiку суб'єктiв господарювання у територiальному органi Держпрацi 11 грудня 2020 року No 1156/20




16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
914/2441/15 (914/1366/20)
Господарський суд Львiвської областi
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ "Львiв Вуглепром"
д/в
Про стягнення 549 500 грн.,
з них: 533 766, 90 грн. - основний борг; 
8 247, 80 грн. - 3% рiчних; 7 485, 96 грн. - iнфляцiйнi.

Рiшення вiд 11.03.21р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 533 766,90 грн. - осн. борг;7 661,53 грн. - 3% рiчних; 6 945,24 грн. - iнфляцiйнi
Опис:
суддя Цiкало А.I.
2
914/2441/15 (914/1367/20)
Господарський суд Львiвської областi
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ "Львiв Вуглепром"
д/в
Про стягнення
5 939 651, 30 грн.,
з них:  4 814 464, 36 грн. - основний борг;
977 336, 19 грн. - пеня;
80 329, 01 грн. - 3% рiчних;
67 521, 74 грн. - iнфляцiйнi.

Рiшення вiд 11.03.21р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 5 399 176,07 грн. - осн. борг;83 702,39 грн. - 3% рiчних; 92 146,88 грн. - iнфляцiйнi; 654 859,96 грн. - пеня
Опис:
суддя Цiкало А.I.
3
914/2441/15 (914/204/20)
Господарський суд Львiвської областi
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ "Вуглетрейд Захiд" (змiна назви - ТОВ "Реднек Холд"
д/в
Про стягнення
6 831 521, 31 грн.,
з них:
5 738 000, 00 грн. - основний борг;
968 542, 95 грн. - пеня;
90 550, 36 грн. - 3% рiчних;
34 428, 00 грн. - iнфляцiйнi

Рiшення вiд 05.11.2020р. задоволено частково:  5 738 000, 00 грн. - основний борг;3	914/2441/15 (914/204/20)	Господарський суд Львiвської област	ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"	ТОВ "Вуглетрейд Захiд" (змiна назви - ТОВ "Реднек Холд"	д	Про стягнення6
Опис:

4
914/2441/15 (914/1276/20)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ "Львiв Вуглепром"
д/в
Про стягнення
11 134 155, 34 грн.,
з них:
9 727 724, 00 грн. - основний борг;
1 199 574, 95 грн. - пеня;
148 714, 25 грн. - 3% рiчних;
58 142, 14 грн. - iнфляцiйнi.

Рiшення вiд 03.11.2020р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 9 727 724,00 грн. - осн. борг;58 142,14 грн. - iнфляцiйнi;148 441,18 грн. - 3% рiчних;1 199 574,95 грн. - пеня.Вiдкрито виконавче провадження
Опис:
суддя Цiкало А.I.
5
914/2441/15 (914/1182/20)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ "ВТО "Укрресурс"
д/в
Про стягнення
1 432 704, 81 грн.,
з них:
1 254 613, 04 грн. - основний борг;
151 619, 14 грн. - пеня.
18 973, 87 грн. - 3% рiчних;
 7 498, 76 грн. - iнфляцiйнi.

Триває розгляд справи по сутi
Опис:
суддя Цiкало А.I.
6
914/2441/15 (914/595/20)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
Вiдповiдач 1:ТОВ "Компанiя "Економконсалтiнг" Вiдповiдач 2: Державне пiдприємство "Львiввугiлля"
Третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору на сторонi Вiдповiдача-2: Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля України
Про визнання недiйсним договору про вiдступлення права вимоги № 01-19 вiд 10.06.2019р.
Рiшення вiд 17.12.2020р. договiр визнано недiйсним.Триває апеляцiйне оскарження.
Опис:
суддя Цiкало А.I.
7
914/2441/15 (914/2747/20)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ ВП  "Захiдвуглезбут"
д/в
Про стягнення
316 640, 74 грн., 
з них:281 735, 00 грн. - основний борг;
18 955, 76 грн. - пеня;
8 850, 26 грн. - 3% рiчних;
7 099, 72 грн. - iнфляцiйнi.

Рiшення вiд 25.03.21р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 281 735,00 грн. - осн. борг
Опис:
суддя Цiкало А.I.
8
914/2441/15 (914/2781/20)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ ВП  "Захiдвуглезбут"
д/в
Про стягнення
495 954, 50 грн.,
з них:
474 502, 50 грн. - основний борг;
13 852, 75 грн. - 3% рiчних;
 7 599, 25 грн. - iнфляцiйнi.

Рiшення вiд 25.03.21р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 474 502, 50 грн. - осн. борг
Опис:
суддя Цiкало А.I.
9
9	914/2441/15(914/2886/20)
Господарський суд Львiвської област
ГУ ПФУ
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
д/в
Про стягнення 4 845 355, 29 грн. ГУПФУ.

Триває розгляд справи
Опис:
суддя Цiкало А.I.
10
914/2441/15(914/3057/20)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ "ТД "Енерго-Iнвест"
д/в
Про стягнення 27 268, 33 грн. до ТОВ "ТД "Енерго-Iнвест"


Рiшення вiд 18.03.21р. про стягнення боргу на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
Опис:
суддя Цiкало А.I.
11
914/2441/15(914/3059/20)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ "Захiд Тепло Постач"
д/в
Про стягнення
10 747, 48 грн. до ТОВ "Захiд Тепло Постач"

Рiшення вiд 18.03.21р. про стягнення боргу на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
Опис:
суддя Цiкало А.I.
12
914/2441/15(914/3058/20)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ "ТД "Енерго-Iнвест"
д/в
Про стягнення 19 454, 80 грн. до ТОВ "ТД "Енерго-Iнвест"

Рiшення вiд 18.03.21р. про стягнення боргу на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
Опис:
д/д
13
914/2441/15(914/2302/20)
Господарський суд Львiвської област
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю                      "ТОРГОВИЙ ДIМ ДОНМАШГРУП"
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
д/в
Про стягнення 365 357, 69 грн. (337 352, 00 грн. - основний борг, 14 029, 00 грн. - 3% рiчних, 13 976, 69 грн. - iнфляцiйнi)

Ухвалою вiд 19.11.2020р. - затверджено мирову угоду на 337 352, 00 грн. (основний борг)
Опис:
суддя Цiкало А.I.
14
914/1030/17
Господарський суд Львiвської област
ГУ ПФУ
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
д/в
5 821 741, 29 грн.  - вiдшкодування пiльгових пенсiй.
Триває розгляд справи
Опис:
суддя Мазовiта А.Б.
15
914/189/19
Господарський суд Львiвської област
ТОВ "Галич-Iнвестком"
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
д/в
1 500 000 грн. - повернення позики
Рiшення вiд 18.02.21р. про стягнення боргу в сумi 1 500 000,00 грн. на користь ТОВ "Галич-Iнвестком"
Опис:
суддя Цiкало А.I.
16
459/143/20
Червоноградський мiський суд Львiвської областi
Мельник М.М.
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
д/в
За позовом Мельника М.М. - поновлення на роботi, стягнення середньої заробiтної плати, моральної шкоди.
Ухвалою вiд 28.05.2020р. провадження у справi закрите.Постанова Львiвського апеляцiйного суду вiд 21.01.21р. про передачу справи до Господарського суду Львiвської обл. для розгляду в межах справи про банкрутство
Опис:
суддя Рудаков Д.I.
17
914/3128/20 (914/2441/15)
Господарський суд Львiвської област
Давидов I.М.
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
д/в
За позовом Давидова I.М. про змiну пiдстав звiльнення
Ухвалою вiд 30.03.21р. затверджено мирову угоду
Опис:
суддя Цiкало А.I.
18
914/2441/15
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Альфа - Банк"
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
д/в
Про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
Триває розгляд справи. Стадiя санацiї
Опис:
суддя Цiкало А.I.
19
910/12884/19 (914/2441/15)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТзОВ "Новiком"
д/в
Про визнання недiйсним договору купiвлi-продажу № 030111 вiд 03.01.2011р.
Рiшення вiд 17.12.2020р. - в задоволенi позовних вимог - вiдмовлено
Опис:
суддя Цiкало А.I.
20
910/11747/19 (914/2441/15)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТзОВ "Новiком"
д/в
Про визнання векселiв такими, що не пiдлягають виконанню
Рiшення вiд 17.12.2020р. - в задоволенi позовних вимог - вiдмовлено
Опис:
суддя Цiкало А.I.
21
910/12210/19 (914/2441/15)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТзОВ "Новiком"
д/в
Про визнання договору та правочинiв недiйсними
Рiшення вiд 17.12.2020р. - в задоволенi позовних вимог - вiдмовлено
Опис:
суддя Цiкало А.I.
22
910/15237/20
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ТОВ "Компанiя "Економонконсалтинг"
Третя особа, яка не заявляє самостiйних вимог щодо предмета спору, на сторонi вiдповiдача Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Авiс Фiнанс"
Про визнання недiйсним договору про вiдступлення права вимоги вiд 14.06.2018р. № 06.04.
Рiшення вiд 11.02.21р. - договiр про вiдступлення права вимоги визнано недiйсним
Опис:
суддя Полякова К.В.
23
914/2441/15(914/3228/20)
Господарський суд Львiвської област
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ПрАТ "Шахта "Надiя"
д/в
Про стягнення боргу:
404 974, 43 - основний борг,
3 585, 02 грн. - 3% рiчних,
6 094, 87 - iнфляцiйнi,
43 737, 24 грн. - пеня

Рiшення вiд 04.03.21р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 404 974,43 грн. - осн. борг;3 585,02 грн. - 3% рiчних; 6 094,87 грн. - iнфляцiйнi; 14 340,08 грн. - пеня
Опис:
суддя Цiкало А.I.
24
914/782/16
Господарський суд Львiвської област
Заступник прокурора Львiвської областiв особi: позивача: Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях
Третi особи, якi не заявляють самостiйних вимог щодо предмета спору на сторонi вiдповiдача: 1) Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя", 2) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", 3) Товариство з обмеженою вiдп
Про визнання рiшень щодо приватизацiї ЦМК недiйсним
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 11.04.2019р. позов заступника прокурора залишено без розгляду.Постанова Верховного Суду вiд 10.11.2020р. - Ухвалу Господарського суду Львiвської областi вiд 11.04.2019р. залишено в силi. (без розгляду)
Опис:
Манюк П.Т.
25
914/979/17
Господарський суд Львiвської област
Заступник прокурора Львiвської областi в iнтересах держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України
Вiдповiдача-1: Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Вiдповiдач-2: Публiчне акцiонерне товариство Львiвська вугiльна компанiя
Третя особа-1, що не заявляє самостiйних вимог на предмет спору на сторонi вiдповiдача: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю АСП ТРЕЙД ГРУПТретя особа-2, що не заявляє самостiйних вимог на предмет спору на сторонi вiдповiдача: Товариство з обмеженою
Про визнання недiйсним правочину та витребування майна з незаконного володiння
08.08.17р. - зупинено провадження у справi.08.02.21р. - поновлено провадження .Пiдгототовче засiдання на 07.04.21р. на 10 год. 30 хв.
Опис:
Суддя Фартушок Т.Б.
26
2а-9979/11/1370
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ДПI у Сокальському р-нi.
д/в
За позовом ВАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до ДПI у Сокальському р-нi про скасування ППР на суму 5 147 685, 00 грн.
Пост-ва Верх. Суду вiд 15.04.2020р. - касац. скаргу ДПI задоволено частково, справу направлено на новий розгляд. Пiдготовче провадж. на 16.04.2021р.
Опис:
суддя Гулик А.Г.
27
2а-10675/10/1370
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ДПI у Сокальському р-нi.
д/в
За позовом ВАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до ДПI у Сокальському р-нi про скасування ППР на суму 41 164 932, 37 грн.
Пост-ва Верх. Суду вiд 22.12.2020р. - касац. скаргу ПАТ "ЛВК"  задоволено частково (скасовано ППР №0004942301/2 вiд 28.10.10р. в сумi 5659414,16 грн.)
Опис:
Судя  Гулкевич I.З.
28
813/2863/16
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
Червоноградська ОДПI
д/в
За позовом ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до Червоноградської ОДПI про скасування ППР (перевiрка 2015 року)
Ухвалою вiд 31.07.2018р. провадження у справi зупинено
Опис:
суддi Грень Н.М.; Кухар Н.А.
29
813/4097/16
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
Червоноградська ОДПI
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
д/в
За позовом Червоноградської ОДПI до ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" про стягнення поточного податкового боргу в сумi 25 075 879, 01 грн.
Позовнi вимоги роз'єднано:Справа № 813/4097/16 - 12 195 261, 91 грн.Справа № 813/1411/17 - 12 365 079, 00 грн.По справi № 813/4097/16 триває апеляцiйне провадження № 876/9813/17
Опис:
суддя  Хома О.П.
30
813/1441/17
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
Червоноградська ОДПI
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
д/в
За позовом Червоноградської ОДПI до ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" про стягнення поточного податкового боргу (по ППР)
Ухвалою вiд 25.04.2017р. зупинено провадження у справi до вирiшення справи № 813/228/17 (оскарження ППР)
Опис:
суддя  Хома О.П.
31
813/407/17
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
Червоноградська ОДПI
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
д/в
За позовом Червоноградської ОДПI до ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" про стягнення боргу - 11 215 515, 00 грн.
Ухвалою вiд 15.02.2018р. - зупинено провадження.Ухвалою вiд 28.01.2021р. -провадження у справi поновлено. Розгляд справи на 16.03.2021р.
Опис:
суддя Грень Н.М.
32
2а-1346/12/1370
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ДПI у Сокальському р-нi.
д/в
За позовом ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до ДПI у Сокальському р-нi про скасування ППР на суму 61 239 248, 00 грн.
Пост-ва Верх. Суду вiд 23.10.2020р. - касац. скарга ПАТ "ЛВК" залишено без задоволення (пост-ва I iнст. та ухвала апеляц. iнст. - без змiн, всi ППР в силi).
Опис:
суддя Клименко О.М.
33
813/1079/13-а
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
Червоноградська ОДПI
д/в
За позовом ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до Червоноградської ОДПI про скасування ППР на суму 90 327 551, 38 грн.
Ухвалою вiд 20.12.2016р. зупинено до прийняття рiшення у справi № 2а-1346/12/1370
Опис:
суддя Брильовський Р.М.
34
2а-8228/12/1370
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
Червоноградська ОДПI
д/в
За позовом ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до Червоноградської ОДПI про скасування ППР на суму 1 174 128 грн.
Ухвалою вiд 17.11.2016р. зупинено до прийняття рiшення у справi № 2а-1346/12/1370
Опис:
суддя Брильовський Р.М.
35
813/228/17
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
Червоноградська ОДПI
д/в
Позов ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до Червоноградського ОДПI про скасування ППР
Ухвалою вiд 13.09.2019р. зупинено провадження у справi до набр. закон. Сили рiшенням ГСЛО у спр. №914/2441/15 в част. нового розгляду кред-х вимог ТОВ "Новiком"
Опис:
суддя Хома О.П.
36
1.380.2019.006137
Львiвський окружний адмiнiстративний суд
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
ДПI у Сокальському р-нi.
д/в
Позов ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" про скасування ППР
Ухвалою вiд 09.06.2020р. зупинено провадження у справi до набр. зак. сили рiшенням ЛОАС у спр. №813/4788/17
Опис:
суддя  Грень Н.М.
XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ВАТ"Львiвська вугiльна компанiя" засноване вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 28.09.2007р. за №1004 та спiльного рiшення засновникiв вiд 05.05.2008р. в процесi приватизацiї цiлiсного майнового комплексу державного пiдприємства "Центральна збагачувальна фабрика "Червоноградська", що згiдно з договором №14/2000 вiд 15.12.2000р. був зданий в оренду ЗАТ "Львiвсистеменерго", в зв"язку з чим державне пiдприємство припинило свою дiяльнiсть шляхом реорганiзацiї через приєднання до орендаря (ЗАТ"Львiвсистеменерго") вiдповiдно до наказу Мiнiстерства палива та енергетики вiд 04.04.2001р. за №148.
Статут Товариства (перша редакцiя) зареєстровано державним реєстратором Сокальської районної державної адмiнiстрацiї Львiвської областi 08.05.2008 року. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя А01 № 546032, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб 14081020000001167 вiд 08.05.2008 року, юридична адреса: с. Сiлець, Сокальського району , Львiвської областi.
З метою приведення дiяльностi вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ВАТ "Львiвська вугiльна компанiя") у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно iз рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (ПРОТОКОЛ №5) вiд 30 листопада 2011р. внесли змiни у найменування акцiонерного товариства, а саме: змiнити назву його типу з вiдкритого акцiонерного товариства (ВАТ) на публiчне акцiонерне товариство (ПАТ)..
Ухвалою господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015р. (суддя Артимович В.М.) порушено провадження у справi №914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". Оголошення (повiдомлення) про порушення справи про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" 25.08.2015р. 
Постановою Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016р. Ухвалу Господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015 року у справi №914/2441/15 залишено без змiн.
Постановою Вищого господарського суду України вiд 18.10.2016р. Ухвалу господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015 року та постанову Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016 року у справi № 914/2441/15 скасовано.
Справу № 914/2441/15 передано на розгляд до господарського суду Львiвської областi на стадiю пiдготовчого засiдання в iншому складi суду.
Постановою Вищого господарського суду України вiд 18.10.2016р. у справi № 914/2441/15 скасовано Ухвалу Господарського суду Львiвського областi вiд 25.08.2015р. та постанову Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016р. у справi № 914/2441/15; справу № 914/2441/15 передано на розгляд до Господарського суду Львiвської областi в iншому складi суду.
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 24.05.2018р.  вiдкрито провадження у справi № 914/2441/15 про банкрутство Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (суддя Цiкало А.I.)
Постановою Захiдного апеляцiйного господарського суду вiд 04.03.2019р.(головуючий суддя Желiк М.Б.) вимоги апеляцiйних скарг залишено без задоволення.
Постановою Верховного суду вiд 01 .08 2019р. Постанову захiдного апеляцiйного господарського суду вiд 04.03.2019р. та Ухвалу Господарського суду Львiвської областi вiд 24.05.2018р. № 914/2441/15 залишено без змiн.
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08. 2018р. у справi №  914/2441/15 введено процедуру санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", керуючим санацiєю призначено тимчасово здiйснюючого повноваження голови правлiння-генерального директора Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" Постоленка Володимира Олексiйовича. Повноваження посадової особи визначенi законодавством. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. 
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя".
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну.
По даний час триває розгляд справи № 914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" 


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб) - 673. Середня чисельнiсть по-заштатних працiвникiв i сумiсникiв (осiб) - 1
У 2020 роцi фонд оплати працi складав всього (тис. грн.) - 78 803,8 тис.грн., що на  7219,0 тис.грн. бiльше порiвняно iз 2019 роком. 
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. 
Програма заходiв щодо планування та змiцнення кадрової полiтики Товариства включає: набiр висококвалiфiкованих спецiалiстiв на мiсцевому ринку. 
Положення про кадрову полiтику не створювалося. 
Заборгованость по заробiтнiй платi  Товариства станом на 31.12.2020 вiдсутня


Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтента не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Протягом 2020р. дiяв договiр про спiльну дiяльнiсть № 200515 вiд 20 травня 2015р. з ТзОВ "Еко-Промтех" 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у 2020 р. здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку. На пiдприємствi видано наказ №3вiд 03.01.2018 р. "Про облiкову полiтику пiдприємства". У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не вiдбулося, Товариство вело бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишалися незмiнними протягом всього року.
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня.
Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюють вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт основних засобiв.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.
Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв.
Нарахування накопиченої амортизацiї засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Предметом дiяльностi Товариства є:
-здiйснення виробничої, господарської, фiнансової, торгiвельної, iнвестицiйної, маркетингової, постачальницької, науково-дослiдної, консультацiйної, видавничої та iншої дiяльностi, яка не суперечить чинному законодавству України.

Основними напрямки дiяльностi є:
-збагачення вугiлля;
-збагачення вiдходiв;
-реалiзацiя вугiльної продукцiї;
-забезпечення вугiльною продукцiєю споживачiв;
-перспективний розвиток Товариства;
-виробництво, монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування технологiчного та iншого обладнання;
-iншi види дiяльностi.

Надання послуг Товариством не залежить вiд сезонних змiн. 
Успiшне проведення дiяльностi емiтента можливе в умовах полiтичної та економiчної стабiльностi в державi, тому що за таких умов потенцiйнi замовники мають можливiсть вкладати кошти у розвиток Товариства.
Основнi ризики - не прогнозоване збiльшення вартостi енергоносiїв, частi змiни в економiчнiй полiтицi держави, значний податковий тиск, iнфляцiйнi явища - усi цi фактори суттєво впливають на платоспроможнiсть потенцiйних замовникiв. Для зменшення цих ризикiв емiтентом розроблено ряд заходiв, а саме:
1) комп"ютеризацiя;
2) забезпечення спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою;
3) навчання персоналу;
4) залучення молодих спецiалiстiв;
5) освоєння активних методiв роботи на ринку, як традицiйних (полiграфiчна реклама), так i нових (реклама в Iнтернетi тощо).
Основнi клiєнти:
-по збагаченню вугiлля - ДП "Львiввугiлля; ДП " Волиньвугiлля" 
Основнi напрямки дiяльностi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" на 2020 рiк: 
Основним видом дiяльностi Товариства у 2020 роцi є збагачення рядового вугiлля.
Основними напрямками дiяльностi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" у 2020 роцi:
1. Збагачення рядового вугiлля, яке видобувається на шахтах ДП "Львiввугiлля", ДП "Волиньвугiлля" з вiдвантаженням енергетичного концентрату споживачам, зокрема на ТЕС .План переробки рядового вугiлля - 1 009,0 тис. тонн, в тому числi вiд ДП "Львiввугiлля" - 424,7 тис. тонн, вiд ДП "Волиньвугiлля" - 10,0 тис. тонн. План одержання доходу вiд переробки та збагачення рядового вугiлля - 121 920,9 тис. грн. 
2. Переробка вiдходiв вуглезбагачення. З метою зменшення екологiчного навантаження на регiон та отримання додаткового енергетичного концентрату продовжувати переробку тонких вiдходiв з одночасною очисткою ємностi iснуючих хвостосховищ. Плановий дохiд вiд реалiзацiї вугiльного концентрату - 23000 тис. грн..
3. Реалiзацiї вiдходiв вуглезбагачення у 2020р  на суму -812,3 тис. грн


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Протягом 2020 року Товариством придбано основних засобiв на суму  281,0 тис.грн., а у 2019 року - на суму 665,0 тис. грн., у 2018 року - на суму 88,0 тис. грн. У 2020 роцi вибуло  основних засобiв на суму 14,0 тис. грн... У товариствi, згiдно наказу голови правлiння № 365 вiд 28.09.2020р., проведена рiчна iнвентаризацiя. Переоцiнки ОЗ у звiтному перiодi не було Модернiзацiя засобiв Товариства протягом 2020 року на Товариствi не здiйснювалася. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2020 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. Пiдприємство здiйснює i планує здiйснювати iнвестицiї у ремонт обладнання за рахунок власних коштiв.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
На 31 грудня 2020 року ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя є власником основних засобiв на суму 354 025,0 тис.грн. за первiсною вартiстю, знос 308 906,0 тис. грн. (87,3 %), балансова вартiсть 45 119,0 тис. грн. Основнi засоби складаються iз: -будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; -машини та обладнання; -транспортнi засоби; -iншi. Основнi засоби в основному не впливають на екологiю навколишнього середовища, за винятком транспортних засобiв та котельнi. Умови використання основних засобiв нормальнi. Основнi засоби знаходяться за юридичною адресою Товариства.Товариство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв. Термiн використання основних засобiв - безтермiновий. 



Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
В зв'язку з кризою платежiв в державi та постiйно зростаючою неплатоспроможнiстю шахт, якi залишилися основними замовниками послуг фабрики опинилася в кризовому економiчному станi.
Оскiльки ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя " є єдиною збагачувальною фабрикою в захiдному регiонi України, а енергетика потребує якiсного вугiлля, необхiдно було не тiльки пiдтримати життєдiяльнiсть пiдприємства, але термiново покращити економiчний стан фабрики без негативних наслiдкiв для шахт. 
Оскiльки дотацiї для вугiльної галузi вiдсутнi , а кiлькiсть дiючих вугiльних шахт постiйно зменшується , а державнi тендернi закупiвлi не визнають ринкової цiни, то економiчний стан ПАТ " Львiвська вугiльна компанiя" залишається стабiльно критичним.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок надходжень за послуги по збагаченню вугiлля та iншої реалiзацiї вугiлля та вiдходiв вуглезбагачення. Покращення лiквiдностi вiдбудеться пiсля завершення робiт з реконструкцiї та ремонтiв примiщень.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв станом на 31 грудня 2020 року немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство i надалi планує:
- виконувати послуги по збагаченню вугiлля з метою зростання фiнансового стану;
- здiйснювати ремонт та реконструкцiю примiщень з метою подальшого зростання доходiв вiд послуг по збагаченню вугiлля.
- забезпечити безперебiйну роботу пiдприємства в зимовий перiод (2020-2021 р.р.).
- забезпечити проведення вiдповiдних заходiв з вiдновлення стабiльної роботи збагачувальної фабрика ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" вiдповiдно до плану заходiв з пiдготовки пiдприємства для роботи в зимовий перiод.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство дослiджень та розробок не здiйснює.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Заявлений та сплачений статутний фонд ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" становить 305610000 грн. i подiлений на 1222440000 простих iменних акцiй номiнально ювартiстю 0,25 грн. кожна. Станом на 01.01.2021 року акцiї згiдно даних емiтента, розподiлено мiж 4-ма акцiонерами. Серед власникiв бiльш як 10% статутного фонду - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях.
 ЄДРПОУ -42899921 , ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння (м. Київ) ЄДРПОУ-36735800, ТзОВ "АСП Трейд Груп(м.Київ) ЄДРПОУ 36736708 та ТзОВ "IФОРАС" (м. Київ) ЄДРПОУ-36561549. 
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором, не має.





IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Керiвник
Керуючий санацiєю


Степаненко Iрина Євгенiївна
 (з 26.09.2019р. по даний час)


Правлiння
Член правлiння
Харкiвський Iгор Вiкторович 
Припинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Правлiння
Перший заступник Голови правлiння
Чудак Наталiя Олександрiвна
Припинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Правлiння
Член правлiння
Черних Людмила Миколаївна
Припинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Правлiння
Член правлiння
Потоцька Iрина Миколаївна
Припинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
Наглядова рада
Голова Наглядової ради
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП". Представник юридичної особи - Циганок Марина Володимирiвна
Припинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

Наглядова рада
Член Наглядової ради
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС". Представник юридичної особи -  Колоскова Марина Володимирiвна 
Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї

Наглядова рада
Член Наглядової ради
Товаристов з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння". Представник юридичної особи - Погодiн Олег Васильович
Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї

Наглядова рада
Член Наглядової ради
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях.
 Представник юридичної особи -Доманська Iрина Богданiвна 

Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї

Ревiзiйна комiсiя
Голова Ревiзiйної комiсiї
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння".
Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

Ревiзiйна комiсiя
Член Ревiзiйної комiсiї
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП". 
Припинено повноваження, у звязку з веденням стадiї санацiї


Ревiзiйна комiсiя
Член Ревiзiйної комiсiї
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС"

Припинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

Ревiзiйна комiсiя
Член Ревiзiйної комiсiї
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях.

Представник юридичної особи - Яськiв Руслана Михайлiвна
Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Керуючий санацiєю
Степаненко Iрина Євгенiївна
1992
вища
0
д/в, д, д/в
26.09.2019, до прийняття рiшення ГСЛО по наслiдках пiдготовчого засiдання у справi № 914/2441/15 про

Опис:
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну. (свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) № 1818 видане 03.07.2017 р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: провулок Олександра Матросова, буд. 5, офiс 501/3, м. Одеса, 65044; iдентифiкацiйний номер 3366001921).
Повноваження посадової особи визначенi законодавством. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було.
Припинено повноваження керiвника  та членiв правлiння боржника.

Управлiння боржником перейшло до керуючого санацiєю.


2
Перший заступник Голови правлiння-заступник генерального директора
Чудак Наталiя Олександрiвна
1962
вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського
33
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807, З 01.02.2008 року по 25.04.2008 року - старший майстер вiддiлу технiчного контролю ТОВ <Трейд-Груп-Мар>; 3 20.04.2010р до 26.03.2012р. - заступник генерального директора з якостi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 27.03.2012 по 17.04.2014 - голова правлiння-генеральний директор ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
17.04.2014, 4 роки

Опис:
Перший заступник Голови Правлiння є заступником генерального директора Товариства. Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. Перший заступник Голови Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

3
Член правлiння- начальник охорони
Харкiвський Iгор Вiкторович
1964
середня
33
ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д, ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д, Фрунзенська середня школа I-III ступеня - вчитель трудового навчання, ТзОВ <ГЗФ <Лутугинська> - охоронник, ТзОВ<Трейд-Груп-Мар> - охоронник.


17.04.2014, 4 роки

Опис:
Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства. 
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

4
Член Правлiння-головний технолог
Черних Людмила Миколаївна
1953
середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум
41
ТОВ <Армус>, д, з 04.07.2008 року - заступник директора по якостi ТОВ <Армус>
17.04.2014, 4 роки

Опис:
Член Правлiння є головний технолог Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 Статуту Товариства. 
Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.




5
Член наглядової ради
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС"
0
д/в
4
д, д, д/в
27.04.2015, до 27.04.2018

Опис:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Колоскова Марина Володимирiвна д/в
Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. 
Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

6
Член Наглядової ради
Товаристов з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння"
0
д/в
4
д, д, д/в
27.04.2015, до 27.04.2018

Опис:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Погодiн Олег Васильович д/в
Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. 
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. 
Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.
7
Член Наглядової ради
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй обл
0
д/в
4
д, д, д/в
27.04.2015, до 27.04.2018

Опис:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член наглядової ради - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях, код за ЄДРПОУ 42899921  , володiє 37,577926 % у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Доманська Iрина Богданiвна (паспорт КВ № 883796 , виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 12.03.2002р.) 
Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.


8
Член Ревiзiйної комiсi
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП"
0
д/в
4
д, д, д/в
27.04.2015, до 27.04.2018

Опис:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi.  Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства. 
Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

9
Голова Ревiзiйної комiсiї
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння"
0
д/в
4
д, д, д/в
27.04.2015, до 27.04.2018

Опис:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р). та рiшення ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Голова ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Голова Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

10
Голова Наглядової ради
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП"
0
д/в
4
д, д, д/в
27.04.2015, до 27.04.2018

Опис:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) та рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено:
Голова наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП", код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи -  Циганок Марина Володимирiвна д/в
Повноваження голови Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства. 
Голова Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Припинено повноваження повнiстю, у зв'язку з продажем акцiй.

11
Член Ревiзiйної комiсiї
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС"
0
д/в
4
д, д, д/в
27.04.2015, до 27.04.2018

Опис:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства. 
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

12
Член Ревiзiйної комiсiї
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй обл
0
д/в
4
д, д, д/в
27.04.2015, до 27.04.2018

Опис:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено:
Член ревiзiйної комiсiї - Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях , код за ЄДРПОУ  42899921, володiє 37,577926 % у статутному капiталi Представник юридичної особи - Яськiв Руслана Михайлiвна (паспорт КА № 764202, виданий Жидачiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 03 лютого 1998 р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства. 
Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не отримує. . 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнено у зв'язку з переобранням на наступний термiн. 
Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї.

13
Член правлiння - головний бухгалтер
Потоцька Iрина Миколаївна
0
вища
9
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807, з 01.07.2011р. - провiдний економiст по збуту ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 01.07.2013р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
30.04.2015, до 17.04.2017

Опис:
Згiдно рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено:
Член правлiння - головний бухгалтер - Потоцька Iрина Миколаївна (КС № 322176, виданий Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi, 31.03.2004р.), володiє 0% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
        Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Керуючий санацiєю
Степаненко Iрина Євгенiївна
0
0
0
0
Перший заступник Голови правлiння-заступник генерального директора
Чудак Наталiя Олександрiвна
0
0
0
0
Член правлiння-головний технолог
Черних Людмила Миколаївна
0
0
0
0
Член правлiння- начальник охорони
Харкiвський Iгор Вiкторович
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП"
203 740 331
16,6667
203 740 331
0
Член Наглядової ради
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях.
459 367 600
37,5779
459 367 600
0
Член Наглядової ради
Товаристов з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння"
278 170 869
22,7554
278 170 869
0
Член Наглядової ради
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС"
281 161 200
23
281 161 200
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння"
278 170 869
22,7554
278 170 869
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП"
203 740 331
16,6667
203 740 331
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС"
281 161 200
23
281 161 200
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях.
0
0
0
0
Член правлння-головний бухгалтер
Потоцька Iрина Миколаївна
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi
20823070
79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н, м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
37,5779
ЗАТ "Львiвсистеменерго"
22396085
80100, Україна, Львівська обл., Сокальський р-н, м.Червоноград, вул.Б.Хмельницького,20а
62,4221
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України, анексiєю Кримського пiвострова та поширенню коронавiрусної iнфекцiї COVID-19 . На даний час реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв.

Окрiм того, через свiтову пандемiю короновiрусу свiтовi темпи економiчного зростання суттєво знизяться, а з ними, звiсно ж, уповiльнить своє зростання й ВВП України. В Українi сповiльнення свiтової економiки може призвести до згасання дiлової активностi, скорочення експорту, а вiдтак - до поглиблення фiнансової кризи. 

Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на усунення наслiдкiв, якi спричине свiтова пандемiя, вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема.

Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. Вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримання стабiльної дiяльностi товариства в умовах, що склалися в країнi. Однак наразi невiдомо, як буде у подальшому розвиватися ситуацiя у країнi в цiлому та, вiдповiдно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан товариства. А вiдповiдно i скласти бiльш детальнi перспективнi плани розвитку товариства немає можливостi. 



Економiчна та фiнансова криза в державi негативно вiдобразились i на становищi нашого пiдприємства.

Триває справа про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". 

Ухвалою господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015р. (суддя Артимович В.М.) порушено провадження у справi №914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". Оголошення (повiдомлення) про порушення справи про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" 25.08.2015р. 

Постановою Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016р. Ухвалу Господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015 року у справi №914/2441/15 залишено без змiн.

Постановою Вищого господарського суду України вiд 18.10.2016р. Ухвалу господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015 року та постанову Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016 року у справi № 914/2441/15 скасовано.

Справу № 914/2441/15 передано на розгляд до господарського суду Львiвської областi на стадiю пiдготовчого засiдання в iншому складi суду.

Постановою Вищого господарського суду України вiд 18.10.2016р. у справi № 914/2441/15 скасовано Ухвалу Господарського суду Львiвського областi вiд 25.08.2015р. та постанову Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.07.2016р. у справi № 914/2441/15; справу № 914/2441/15 передано на розгляд до Господарського суду Львiвської областi в iншому складi суду.

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 24.05.2018р.  вiдкрито провадження у справi № 914/2441/15 про банкрутство Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (суддя Цiкало А.I.)

 Постановою Захiдного апеляцiйного господарського суду вiд 04.03.2019р.(головуючий суддя Желiк М.Б.) вимоги апеляцiйних скарг залишено без задоволення.

Постановою Верховного суду вiд 01 .08 2019р. Постанову захiдного апеляцiйного господарського суду вiд 04.03.2019р. та Ухвалу Господарського суду Львiвської областi вiд 24.05.2018р. № 914/2441/15 залишено без змiн.


Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08. 2018р. у справi №  914/2441/15 введено процедуру санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", керуючим санацiєю призначено тимчасово здiйснюючого повноваження голови правлiння-генерального директора Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" Постоленка Володимира Олексiйовича. Повноваження посадової особи визначенi законодавством. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. 

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя".

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну.

По даний час триває розгляд справи № 914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". 



2. Інформація про розвиток емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя" (iдентифiкацiйний код 35879807) (далi - Товариство,) у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №5 вiд ЗОЛ 1.2011р.) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (iдентифiкацiйний код 35879807), яке засноване вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 28.09.2007 № 1004 та спiльного рiшення засновникiв вiд "05" травня 2008р. в процесi приватизацiї цiлiсного майнового комплексу державного пiдприємства "Центральна збагачувальна фабрика "Червоноградська", що згiдно з договором № 14/2000 вiд 15.12.2000р. був зданий в оренду ЗАТ "Львiвсистеменерго", в зв'язку з чим державне пiдприємство припинило свою дiяльнiсть шляхом реорганiзацiї через приєднання до орендаря (ЗАТ "Львiвсистеменерго") вiдповiдно до наказу Мiнiстерства палива та енергетики вiд 04.04.2001 № 148.
Основними напрямками дiяльностi  Товариства у 2020 роцi були: 
1. Збагачення рядового вугiлля, яке видобувається на шахтах ДП "Львiввугiлля", ДП "Волиньвугiлля" з вiдвантаженням енергетичного концентрату споживачам, зокрема на ТЕС .План переробки рядового вугiлля - 1 009,0 тис. тонн, в тому числi вiд ДП "Львiввугiлля" - 424,7 тис. тонн, вiд ДП "Волиньвугiлля" - 10 тис. тонн. План одержання доходу вiд переробки та збагачення рядового вугiлля - 121 920,9 тис. грн. 
2. Переробка вiдходiв вуглезбагачення. З метою зменшення екологiчного навантаження на регiон та отримання додаткового енергетичного концентрату продовжувати переробку тонких вiдходiв з одночасною очисткою ємностi iснуючих хвостосховищ. Плановий дохiд вiд реалiзацiї вугiльного концентрату - 23 000,0тис. грн..
3. Реалiзацiя вiдходiв вуглезбагачення у 2020 роцi  на суму -812,3 тис. грн


3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.



1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. 


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Станом на 31.12.2020 року ризики, з якими стикається Товариство, не потребують вчинення надзвичайних заходiв iз управлiння ризиками.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управлiння  ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" (далi - "Товариство")  не затверджувався.

Товариство керується Положенням "Про загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", затвердженим рiшенням загальних  зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства  "Львiвська вугiльна компанiя", оформленим протоколом № 9 вiд 27 квiтня 2015 року; Положенням "Про посадових осiб органiв управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", оформленим протоколом вiд 27 квiтня 2015 року; Положенням "Про правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя",затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", оформленим протоколом № 9 вiд 27 квiтня 2015 року; Положенням "Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства"Львiвська вугiльна компанiя", оформленим протоколом № 9 вiд 27 квiтня 2015 року; Положенням "Про наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", оформленим протоколом № 9 вiд 27 квiтня 2015 року.



кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.


вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
д/в

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
д/в

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові



Дата проведення

Кворум зборів
0
Опис
Протягом 2020 року Загальнi збори Товариства не проводилися оскiльки в Господарському судi Львiвської областi триває розгляд справи № 914/1950/16 за позовом колишнього голови правлiння-генерального директора Перерви А.Ю., який оскаржує законнiсть попереднiх Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 27.06.2016р. так як один iз акцiонерiв  Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях.оскаржує законнiсть рiшень попереднiх Загальних зборiв Товариства .

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X
Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
д

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
д

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
д

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
д
Інше (зазначити)
д

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
д

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Циганок Марина Володимирiвна

X
Визначенi чинним законодавством України, Положенням про Наглядову Раду та статутом Товариства.
Колоскова Марина Володимирiвна

X
Визначенi чинним законодавством України, Положенням про Наглядову Раду та статутом Товариства.
Погодiн Олег Васильович

X
Визначенi чинним законодавством України, Положенням про Наглядову Раду та статутом Товариства.
Доманська Iрина Богданiвна

X
Визначенi чинним законодавством України, Положенням про Наглядову Раду та статутом Товариства.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Не проводилось. 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
д


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
д/в
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
д/в


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
д

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X
Інше (зазначити)
д

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
д

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Керуючий санацiєю - Степаненко Iрина Євгенiївна
Згiдно чинного законодавства України.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
          Не проводилось. 
Виконавчий орган - правлiння було обрано рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 12.07.2018р. (протокол вiд 12.07.2018р.). Рiшення Наглядової Ради ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", що оформленi протоколом вiд 12.07.2018р. визнано недiйсними рiшенням Господарського суду Львiвської областi вiд 10.12.2018р. у справi № 914/1293/18 за позовом РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.
       Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 24.05.2018р. вiдкрито провадження у справi № 914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя".
       Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08.2018р. у справi № 914/2441/15 введено процедуру санацiї ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". Керуючим санацiєю ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" призначено арбiтражного керуючого Постоленко Володимира Олексiйовича.

Управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" перейшло до керуючого санацiєю (зупинено повноваження органiв управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; повноваження органiв управлiння передано керуючому санацiєю.
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя".
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну.


Оцінка роботи виконавчого органу
д/в

Примітки
Керуючий санацiєю: Степаненко Iрина Євгенiївна (з 26.09.2019р. по даний час).  

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

д/в 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 4 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
ні
ні
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
так
так
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
д

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
ні
так
ні
ні
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
ні
ні
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
ні
ні
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
ні
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Інше (зазначити)
керуючий санацiєю

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
д

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Товартство з обмеженою вiдповiдальнiстю       "Вантажно-транспортне Управлiння"
36735800
22,75538
2
Товариство з обмеженоювiдповiдальнiстю  "АСП Трейд Груп".
36736708
16,666693
3
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС"
36561549
23
4
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях
42899921
37,577926

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
1 222 440 000
0
без обмежень 

Опис
д/в

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовi особи органiв управлiння Товариства обираються або призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу управлiння. Посадовi особи органiв управлiння дiють на пiдставi укладеного з Товариством контракту або цивiльно-правового договору, в якому визначаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, , пiдстави припинення та наслiдки дострокового припинення договору тощо. Посадовим   особам   органiв   акцiонерного   товариства виплачується    винагорода    лише    на    умовах,   передбачених цивiльно-правовими   або   трудовими   договорами   (контрактами), укладеними з ними.

       При обраннi або призначеннi на посаду претендент до початку процедури обрання або призначення має бути ознайомлений з умовами контракту чи цивiльно-правового договору та внутрiшнiми документами, з порядком роботи вiдповiдного органу управлiння, його компетенцiєю, функцiями та пiдпорядкуванням, з колом обов'язкiв, а також з порядком притягнення до вiдповiдальностi при виконаннi вiдповiдних посадових обов'язкiв. 

      Контракт або цивiльно-правовий договiр з посадовою особою органу управлiння Товариства укладається протягом 5-ти днiв з дати її обрання (призначення) на посаду. 

      Вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї укладає голова загальних зборiв акцiонерiв. 

      Вiд iменi Товариства контракти з головою правлiння та членами правлiння укладає голова  наглядової ради Товариства. 

      Перед початком виконання своїх функцiй посадова особа органу управлiння повинна пiдписати документи, що пiдтверджують її ознайомлення з цим Положенням, а також iз встановленими у Товариствi правилами, пов'язаними iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Вiдповiдальнiсть за дотримання вiдповiдної процедури в межах кожного органу управлiння покладається на голiв правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Товариства. 

      При обраннi або призначеннi на посаду осiб, з якими обов'язково укладається контракт, їм має бути запропонована вiдповiдна посада, яка передбачена штатним розкладом. 

      Компетенцiя посадових осiб органiв управлiння Товариства щодо представництва Товариства i здiйснення ними будь-яких юридичних дiй обмежена чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та внутрiшнiми документами, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства та їх посадових осiб. 

      Перевищення посадовими особами органiв управлiння Товариства посадових повноважень, тобто вчинення дiй, якi виходять за межi їх компетенцiї, не допускається та тягне за собою вiдповiдальнiсть, що передбачена чинним законодавством України. 

      Посадовi особи  органiв  акцiонерного  товариства  повиннi дiяти  в iнтересах товариства,  дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства. 

      Посадовi  особи  органiв  акцiонерного  товариства  несуть вiдповiдальнiсть  перед товариством за збитки,  завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. 

      У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед товариством є солiдарною. 

      Не допускається зловживання своїм посадовим становищем, тобто використання посадовою особою органу управлiння посадового становища чи покладених на неї функцiй всупереч iнтересам Товариства, здiйсненого з корисливих мотивiв або iншої особистої заiнтересованостi. 

      За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, посадовi особи органiв управлiння можуть бути притягненi до дисциплiнарної, матерiальної, цивiльної, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством України.

      На пiдставi матерiалiв про порушення з боку посадових осiб органiв управлiння (заява, клопотання, скарга, звернення тощо), що надiйшли до наглядової ради, та за результатами їхнього розгляду, наглядова рада Товариства створює комiтет для розслiдування факту зазначених порушень, до складу якого входить однакова кiлькiсть членiв наглядової ради, правлiння та ревiзiйної комiсiї. До комiтету не можуть входити особи, щодо яких буде проводитися розслiдування. 

      На пiдставi вiдповiдного рiшення наглядової ради комiтет проводить розслiдування факту порушення з боку посадової особи органу управлiння Товариства, а саме: 

o здiйснює перевiрку фактiв, викладених у матерiалах; 

o встановлює перелiк та графiк дiй у розслiдуваннi; 

o визначає термiн проведення розслiдування, який не може перевищувати 30 календарних днiв. 

      Пiсля закiнчення службового розслiдування комiтет готує висновки щодо проведеного розслiдування, а також матерiали для притягнення посадової особи органiв управлiння до цивiльної, матерiальної, дисциплiнарної вiдповiдальностi, дострокового припинення їх повноважень та подає зазначенi документи до наглядової ради. 

       За результатами розгляду матерiалiв, зазначених в "Положеннi про посадових осiб органiв управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"", наглядова рада готує висновок про необхiднiсть притягнення посадової особи органу управлiння до цивiльної, матерiальної, дисциплiнарної вiдповiдальностi, дострокового припинення її повноважень. 

      Якщо порушення мало мiсце з боку голови та членiв наглядової ради i ревiзiйної комiсiї, то матерiали, зазначенi в  "Положеннi про посадових осiб органiв управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"", мають бути винесенi на розгляд загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення питання про притягнення зазначених посадових осiб органiв управлiння Товариства до майнової вiдповiдальностi, дострокового припинення їхнiх повноважень. 

      Якщо порушення мало мiсце з боку голови та членiв правлiння (або осiб, якi тимчасово чи постiйно виконують їх функцiї), то наглядова рада самостiйно вирiшує питання про притягнення зазначених осiб до вiдповiдальностi. 

      Притягнення посадових осiб органiв управлiння до цивiльної, матерiальної, дисциплiнарної вiдповiдальностi, дострокове припинення їх повноважень проводяться у вiдповiдностi до чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, а також договорiв, укладених з посадовими особами органiв управлiння Товариства. 



На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, якщо для прийняття рiшення статутом акцiонерного товариства не встановлюється бiльша кiлькiсть голосiв. Статутом товариства може передбачатися право вирiшального голосу голови наглядової ради у разi рiвного розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень.



 Протокол засiдання наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.

У протоколi засiдання наглядової ради зазначаються:

- мiсце, дата i час проведення засiдання;

- особи, якi брали участь у засiданнi;

- головуючий та секретар засiдання;

- наявнiсть кворуму;

- порядок денний засiдання;

- питання, винесенi на голосування, та пiдсумки голосування iз зазначенням прiзвищ членiв наглядової ради, якi голосували "за", "проти" (або утрималися вiд - - голосування) з кожного питання;

- змiст прийнятих рiшень.

Протокол засiдання наглядової ради пiдписується головуючим та секретарем наглядової ради (корпоративним секретарем).

Засiдання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рiшенням може фiксуватися технiчними засобами. 

Протоколи засiдань наглядової ради пiдшиваються до книги протоколiв та передаються секретарем наглядової ради (корпоративним секретарем) до архiву Товариства та зберiгаються протягом всього строку дiяльностi Товариства.

Книга протоколiв повинна надаватися для ознайомлення акцiонерам та посадовим органам управлiння товариства у порядку, передбаченому Товариством.

Працiвники Товариства, якi мають доступ до протоколiв та документiв наглядової ради, несуть вiдповiдальнiсть за розголошення конфiденцiйної iнформацiї. Конфiденцiйнiсть iнформацiї  визначається наглядовою радою i фiксується у протоколi засiдання  наглядової ради.

      Правлiння  є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю та органiзовує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства. 

 Виконавчий орган акцiонерного товариства здiйснює управлiння та керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. 

До компетенцiї правлiння вiдноситься вирiшення всiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю товариства, визначених Статутом, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства або делегованих iншими органами управлiння, крiм питань, якi належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Компетенцiя правлiння визначається вiдповiдним законом та Статутом Товариства.

Виконавчий орган акцiонерного товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного товариства i законом.

Голова правлiння виконує функцiї голови колегiального виконавчого органу Товариства та керує його роботою. 

Перший заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. 

Членом виконавчого органу акцiонерного товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї цього Товариства.

Права та обов'язки членiв виконавчого органу акцiонерного товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi Товариства", iншими актами законодавства, статутом товариства або даним положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Вiд iменi товариства контракт пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

 Члени правлiння мають право: 



1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 



2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 



3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства; 



4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства; 



5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 



6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 



7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. 

Члени правлiння зобов'язанi: 



1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 



2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 



3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства; 



4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 



5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу; 



6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 



7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 



8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння; 



9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 



10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства; 



11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Члени правлiння несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями (бездiяльнiстю).

Не несуть вiдповiдальностi члени правлiння, якi голосували проти рiшення, яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.

 Члени правлiння, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.

Члени правлiння, якi виступають вiд iменi Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству. 

При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв правлiння повиннi бути взятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи. 

Товариство має право звернутися з позовом до члена правлiння про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення наглядової ради Товариства. 

 Порядок притягнення членiв правлiння  до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України та Положенням про посадових осiб органiв управлiння Товариства. 

Кожному члену правлiння надається посада згiдно штатного розпису Товариства.

Кiлькiсний склад правлiння визначається Статутом. До складу правлiння входять голова правлiння та члени правлiння  ( в тому числi - перший заступник голови правлiння). 

Голова, члени правлiння не можуть одночасно бути головою, членами наглядової ради або ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Членами правлiння, в т.ч. головою правлiння,  не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. 

Членом правлiння, в т.ч. головою правлiння,  не може бути особа, яка є учасником або членом органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства. 

Голова Правлiння обирається Наглядовою радою Товариства строком на три роки.

Рiшення про обрання голови правлiння приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради (бiльше 50 вiдсоткiв голосiв членiв Наглядової ради), якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради.

Пiсля обрання з головою правлiння укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок оплати працi, пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрвання контракт.

Вiд iменi Товариства контракт з головою правлiння укладає голова Наглядової ради Товариства протягом 5-ти днiв з дати його обрання на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.

Повноваження голови правлiння можуть бути припиненi достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

Голова правлiння може переобиратися на посаду необмежену кiлькiсть термiнiв (строкiв).

Вiд iменi Товариства контракти з членами правлiння протягом 5-ти днiв з дати затвердження складу правлiння укладає та пiдписує  голова наглядової ради Товариства  чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою, на умовах, визначених наглядовою радою Товариства. 

Протягом трьох днiв з дати свого обрання голова правлiння подає на затвердження наглядової ради Товариства персональний склад Виконавчого органу. Персональний склад правлiння Товариства затверджується наглядовою радою Товариства за поданням Голови правлiння. Правлiння формується термiном на 3 роки. 

В разi, якщо протягом  30  днiв з дати свого обрання голова правлiння не надав наглядовiй радi пропозицiї про персональний склад Правлiння, повноваження голови Правлiння припиняються i Наглядова рада  товариства призначає виконуючого обов'язки Голови правлiння та самостiйно формує склад Правлiння. 



Пiсля обрання Наглядовою радою голови правлiння та затвердження складу правлiння з членами правлiння укладаються - контракти, у яких передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок оплати працi, пiдстави дострокового припинення та наслiдки розiрвання контракту тощо. 

 Повноваження голови, членiв правлiння можуть бути припиненi достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. 

Голова, члени правлiння можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кiлькiсть термiнiв (строкiв). 



Органiзацiйною формою роботи правлiння ради є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць.

Кожний член колегiального виконавчого органу має право вимагати проведення засiдання колегiального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засiдання. 

На засiданнях Правлiння Товариства мають право бути присутнiми члени наглядової ради, а також представник профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу;



Засiдання правлiння скликаються головою правлiння: 



1) згiдно iз мiсячним планом роботи правлiння; 



2) за власною iнiцiативою голови правлiння; 



3) за iнiцiативою наглядової ради Товариства; 



4) за iнiцiативою ревiзiйної комiсiї Товариства; 



5) за iнiцiативою члена правлiння Товариства. 



6.5. План роботи правлiння формується вiдповiдно до рiшень загальних зборiв, наглядової ради, пропозицiй голови та членiв правлiння. 



План роботи правлiння включає: 



 перелiк питань, якi пiдлягають розгляду на засiданнях правлiння; 



 перелiк вiдповiдальних осiб за пiдготовку питання до засiдання; 



 дату пiдготовки вiдповiдальними особами матерiалiв (проектiв рiшень правлiння, пояснювальних записок тощо) та їх надання членам правлiння; 



 дату розгляду питання на засiданнi правлiння. 

План роботи правлiння, а також змiни та доповнення до нього затверджуються рiшенням правлiння Товариства. Затверджений план роботи надається наглядовiй радi, членам правлiння та керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства i є обов'язковим до виконання. Про результати виконання плану роботи голова правлiння щоквартально звiтує наглядовiй радi Товариства. 



Голова правлiння визначає: 



 мiсце, дату та час проведення засiдання правлiння; 



порядок денний засiдання; 



 доповiдачiв та спiвдоповiдачiв з кожного питання порядку денного; 



 склад осiб, якi запрошуються для участi в обговореннi питань порядку денного засiдання правлiння. 

Голова правлiння органiзує повiдомлення у письмовiй формi членiв правлiння та осiб, якi запрошуються для участi у засiданнi правлiння, про його проведення, iз зазначенням iнформацiї, не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення засiдання. До повiдомлення додаються матерiали, якi необхiднi членам правлiння для пiдготовки до засiдання. 



Голова правлiння головує на засiданнi правлiння та органiзує його проведення. 



Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини вiд загальної кiлькостi членiв правлiння. 



Розгляд питань порядку денного вiдбувається на засiданнi правлiння у такому порядку: 



1) виступ члена правлiння або запрошеної особи з доповiддю щодо питання порядку денного; 



2) вiдповiдi доповiдача на питання членiв правлiння; 



3) обговорення питання порядку денного; 



4) внесення пропозицiй щодо проекту рiшення; 



5) голосування за запропонованими рiшеннями; 



6) пiдрахунок голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування; 



7) оголошення результатiв голосування та прийнятого рiшення. 



Тривалiсть розгляду питань порядку денного встановлюється головою засiдання. 



Правлiння може розглядати та приймати рiшення з питань, не внесених до порядку денного засiдання, якщо нiхто з присутнiх на засiданнi членiв правлiння не заперечує проти розгляду цих питань. 



Пiд час голосування голова та кожен з членiв правлiння мають один голос. Член правлiння не має права передавати свiй голос iншим особам. 

Рiшення правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв правлiння, присутнiх на засiданнi. У разi, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос голови правлiння є вирiшальним. 



Голова правлiння органiзує ведення протоколiв засiдання правлiння. Протокол засiдання правлiння має бути остаточно оформлений у строк не бiльше двох робочих днiв з дня проведення засiдання. 



Протокол засiдання правлiння повинен мiстити: 



1) повне найменування Товариства; 



2) дату та мiсце проведення засiдання правлiння; 



3) перелiк осiб, якi були присутнi на засiданнi; 



4) iнформацiю про головуючого на засiданнi; 



5) наявнiсть кворуму; 



6) питання порядку денного; 



7) основнi положення виступiв; 



8) поiменнi пiдсумки голосування та рiшення, прийнятi правлiнням. 



На засiданнi колегiального виконавчого органу ведеться протокол. Протокол засiдання колегiального виконавчого органу пiдписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена колегiального виконавчого органу, члена наглядової ради або представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу органу. Статутом акцiонерного товариства може бути надано право iншим особам отримувати протокол засiдання колегiального виконавчого органу для ознайомлення.

Особа, яка головувала на засiданнi правлiння, несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, що внесенi до протоколу. 

Член правлiння, який не згоден iз рiшеннями, прийнятими на засiданнi, може протягом 2 днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження особi, яка головувала на засiданнi правлiння. Зауваження членiв правлiння додаються до протоколу i стають його невiд'ємною частиною. 

Рiшення правлiння, прийнятi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства. 

Голова правлiння забезпечує доведення рiшень правлiння до їх виконавцiв у виглядi виписок iз протоколу окремо щодо кожного питання протягом 3-х днiв з дати складання протоколу засiдання правлiння. 

Контроль за виконанням рiшень, прийнятих правлiнням, здiйснює голова правлiння i за його дорученням один або декiлька членiв правлiння Товариства. 



Протокол засiдання правлiння пiдшивається до книги протоколiв та зберiгається в архiвi Товариства протягом усього строку дiяльностi Товариства. 

Книга протоколiв або засвiдченi витяги з неї повиннi надаватися для ознайомлення акцiонерам та посадовим особам органiв управлiння Товариства у порядку, передбаченому внутрiшнiми положеннями (Статутом) Товариства. 



 Голова правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання правлiння. 

Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi Товариства. 

 За пiдсумками року правлiння зобов'язано звiтувати перед загальними зборами акцiонерiв Товариства. 



Правлiння повинно регулярно щоквартально звiтувати перед наглядовою радою Товариства. 

Правлiння звiтує перед загальними зборами та наглядовою радою про: 



o виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства; 



o фiнансово-економiчний стан Товариства, рiвень конкурентоспроможностi та прибутковостi; 



o стан та можливi способи погашення кредиторської та дебiторської заборгованостей; 



o динамiку змiн показникiв звiтностi Товариства. 



7.5. Звiт правлiння складається у письмовiй формi та повинен мiстити посилання на показники бухгалтерської звiтностi Товариства, детальний аналiз та пояснення. Звiт також викладається головою правлiння в уснiй формi на загальних зборах акцiонерiв та засiданнi наглядової ради. 

Окрiм регулярних звiтiв наглядовiй радi, правлiння зобов'язано: 



1) на письмову вимогу наглядової ради звiтувати на найближчому засiданнi наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi наглядової ради. Звiт з конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення;

 

2) своєчасно надавати членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, необхiдну для належного виконання наглядовою радою своїх функцiй; 

3) негайно iнформувати наглядову раду про надзвичайнi подiї;

Надзвичайними подiями слiд вважати будь-якi важливi подiї у дiяльностi акцiонерного товариства, якi можуть вплинути на вартiсть цiнних паперiв товариства та/або розмiр доходу по них. До таких подiй доцiльно вiднести, наприклад:
- змiни, що вiдбулися в господарськiй дiяльностi акцiонерного товариства i впливають на вартiсть цiнних паперiв товариства та/або розмiр доходу по них, вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери i фондовий ринок"; 
- участь емiтента у холдингових компанiях, фiнансово-промислових групах, припинення такої участi; 
- укладення товариством або дострокове припинення значних угод; 
- суттєвi змiни в планах капiталовкладень товариства; 
- передачу певної частини акцiй товариства в заставу (наприклад, бiльше 10 вiдсоткiв акцiй); 
- застосування у вiдношеннi товариства санкцiй за порушення чинного законодавства тощо; 
 надавати наглядовiй радi оригiнальний примiрник або належним чином засвiдчену копiю протоколу засiдання правлiння та наказу голови правлiння (крiм кадрового) протягом 2-х днiв з дати оформлення протоколу, видання наказу. 

Звiт правлiння, пiдготовлений у письмовiй формi, та всi документи, пов'язанi з ним, повиннi бути наданi членам наглядової ради за тиждень до проведення засiдання, на якому вiн має бути розглянутий. 



9) повноваження посадових осіб емітента
Визначено Статутом, Положенням про посадових осiб ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", Положенням про Наглядову Раду, Положенням про правлiння, Положенням про ревiзiйну комiсiю.
Господарським судом Львiвської областi в межах справи про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" введено процедуру санацiї ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" . Управлiння боржником перейшло до керуючого санацiєю - Постоленко Володимира Олексiйовича. Зупинено повноваження органiв управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" щодо управлiння та розпорядження його майном; повноваження органiв управлiння передано керуючому санацiєю.
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя".
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну.
Керуючому санацiєю передано бухгалтерську та iншу документацiю емiтента, його печатку, штампи, матерiальнi цiнностi.


10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi Звiту про корпоративне управлiння, який є частиною Звiту керiвництва за пiдсумками роботи Компанiї у 2020 роцi, складеного вiдповiдно до вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480 вiд 23.02.2006 року, який ми отримали до дати цього звiту. 







При перевiрцi iнформацiї у звiтi Компанiї про корпоративне управлiння, розкриття якої є передбачено вимогами  п. п. 1 - 4 частини 3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми не виявили невiдповiдностi цiєї iнформацiї вимогам зазначених вище пунктiв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".







На думку аудиторiв, iнформацiя що зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Компанiї, розкриття якої вимагається п.п. 5 - 9 частини 3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", узгоджується з отриманою iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року.











Звiт про корпоративне управлiння



ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



"ЛЬВIВСЬКА ВУГIЛЬНА КОМПАНIЯ"







код за ЄДРПОУ 35879807, мiсце знаходження: 80086, Україна,



Львiвська обл., Сокальський р-н, с. Сiлець, 







1. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння.







1.1.	Кодекс корпоративного управлiння  ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" (далi - "Товариство")  не затверджувався.



1.2.	 Товариство керується Положенням "Про загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", затвердженим рiшенням загальних  зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства  "Львiвська вугiльна компанiя", оформленим протоколом № 9 вiд 27 квiтня 2015 року; Положенням "Про посадових осiб органiв управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", оформленим протоколом вiд 27 квiтня 2015 року; Положенням "Про правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", оформленим протоколом № 9 вiд 27 квiтня 2015 року; Положенням "Про ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства" Львiвська вугiльна компанiя", оформленим протоколом № 9 вiд 27 квiтня 2015 року; Положенням "Про наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", оформленим протоколом № 9 вiд 27 квiтня 2015 року.



 1.3 Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання       



       юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.



     Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.







2. Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння.



       Кодекс корпоративного управлiння  ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" не затверджувався, а акцiї  Товариства на фондових бiржах не торгуються.







3. Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв): 



        В 2020 роцi збори акцiонерiв ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" не проводились.



       Дата проведення останнiх позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" 27.06.2016р. (Протокол вiд 27.06.2016р.).



       Рiшенням Господарського суду Львiвської областi (справа № 914/1968/16) вiд 25.07.2017р. було частково визнано недiйсним рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв  ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", якi вiдбулись 27.06.2016р.       



      Постановою Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 26.10.2017р. (справа № 914/1968/16) Рiшення Господарського суду Львiвської областi вiд 25.07.2017р. було залишено без змiн.



       Постановою Верховного суду України у складi колегiї суддiв Касацiйного  господарського суду вiд 12.04.2018р. (справа № 914/1968/16) рiшення Господарського суду Львiвської областi вiд 25.07.2017 року у справi № 914/1968/16 та постанову Львiвського апеляцiйного Господарського суду вiд 26.10.2017 року у справi № 914/1968/16 було залишено без змiн.



       Постановою вiд 03.08.2016р. начальником Сокальського районного вiддiлу ДВС ГТУЮ по Львiвськiй областi вiдкрите виконавче провадження ВП № 51855132 щодо примусового виконання Ухвали Господарського суду Львiвської областi вiд 27.07.2016р. у справi № 914/1950/16 про заборону ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" виконувати всi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", що оформленi протоколом вiд 27.06.2016р.



       Актом державного виконавця вiд 09.07.2018р. начальником Сокальського районного вiддiлу ДВС ГТУЮ у Львiвськiй областi було доведено ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" заборону на виконання всiх рiшень позачергових загальних зборiв ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" вiд 27.06.2016р.











4.  Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень: 



 4.1. Наглядова рада товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу.



Кiлькiсний склад Наглядової ради товариства затверджений рiчними загальними Зборами акцiонерiв Товариства вiд 27.06.2016 року.







Прiзвище, iм'я, по батьковi	Посада



	



Погодiн Олег Васильович 	Представник акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "вантажно-транспортне управлiння" 



Циганок Галина Анатолiївна 	Представник акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "АСП ТРЕЙД ГРУП"



Колоскова Марина Володимирiвна	Представник акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС"



Доманська Iрина Богданiвна	Представник акцiонера - Держава Україна, в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях.





       Постановою вiд 03.08.2016р. начальником Сокальського районного вiддiлу ДВС ГТУЮ по Львiвськiй областi вiдкрите виконавче провадження ВП № 51855132 щодо примусового виконання Ухвали Господарського суду Львiвської областi вiд 27.07.2016р. у справi № 914/1950/16 про заборону ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" виконувати всi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", що оформленi протоколом вiд 27.06.2016р.



       Актом державного виконавця вiд 09.07.2018р. начальником Сокальського районного вiддiлу ДВС ГТУЮ у Львiвськiй областi було доведено ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" заборону на виконання всiх рiшень позачергових загальних зборiв ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" вiд 27.06.2016р.



     4.2 Правлiння.  Виконавчий орган - правлiння було обрано рiшенням Наглядової Ради товариства вiд 12.07.2018р. (протокол вiд 12.07.2018р.). Рiшення Наглядової Ради ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", що оформленi протоколом вiд 12.07.2018р., визнано повнiстю недiйсними рiшенням Господарського суду Львiвської областi вiд 10.12.2018р. у справi № 914/1293/18 за позовом РВ ФДМУ по Львiвськiй областi (новий розгляд).



       Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 24.05.2018р. вiдкрито провадження у справi № 914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". 



        Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08.2018р. у справi № 914/2441/15 введено процедуру санацiї ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". Керуючим санацiєю ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" призначено арбiтражного керуючого Постоленко Володимира Олексiйовича.

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну.



      Управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" перейшло до керуючого санацiєю (зупинено повноваження органiв управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; повноваження органiв управлiння передано керуючому санацiєю).





5. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента:



Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:



1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);



2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);



3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).



Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. 







6. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента: 











Найменування юридичної особи	Iдентифiкацiйний код юридичної особи*	Мiсцезнаходження	Кiлькiсть акцiй (штук)	Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)	Кiлькiсть за видами акцiй



					простi iменнi	привiлейованi iменнi



ТзОВ "IФОРАС"	36561549	04080 Україна м. Київ Подiльський район м. Київ Олексiя Тєрьохiна, буд 8-А	281161200	23.00000000000	281161200	0



Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi	20823070	79000 Україна Львiвська Галицький м.Львiв вул.Сiчових Стрiльцiв, 3	459367600	37.57800000000	459367600	0



ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння"	36735800	04080 Україна м. Київ Подiльський район м. Київ вул. Олексiя Тєрьохiна, буд. 8-А	278170869	22.75500000000	278170869	0



ТОВ"АСП Трейд груп"	36736708	04080 Україна м. Київ Подiльський район м. Київ вул. Олексiя Тєрьохiна, буд 8-А	203740331	16.66700000000	203740331	0











7.  Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента: 



Акцiонер, який не зареєструвався для участi у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.



Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.







8. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:







      Посадовi особи органiв управлiння Товариства обираються або призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу управлiння. Посадовi особи органiв управлiння дiють на пiдставi укладеного з Товариством контракту або цивiльно-правового договору, в якому визначаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, , пiдстави припинення та наслiдки дострокового припинення договору тощо. Посадовим   особам   органiв   акцiонерного   товариства виплачується    винагорода    лише    на    умовах,   передбачених цивiльно-правовими   або   трудовими   договорами   (контрактами), укладеними з ними.



       При обраннi або призначеннi на посаду претендент до початку процедури обрання або призначення має бути ознайомлений з умовами контракту чи цивiльно-правового договору та внутрiшнiми документами, з порядком роботи вiдповiдного органу управлiння, його компетенцiєю, функцiями та пiдпорядкуванням, з колом обов'язкiв, а також з порядком притягнення до вiдповiдальностi при виконаннi вiдповiдних посадових обов'язкiв. 



      Контракт або цивiльно-правовий договiр з посадовою особою органу управлiння Товариства укладається протягом 5-ти днiв з дати її обрання (призначення) на посаду. 



      Вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї укладає голова загальних зборiв акцiонерiв. 



      Вiд iменi Товариства контракти з головою правлiння та членами правлiння укладає голова  наглядової ради Товариства. 



      Перед початком виконання своїх функцiй посадова особа органу управлiння повинна пiдписати документи, що пiдтверджують її ознайомлення з цим Положенням, а також iз встановленими у Товариствi правилами, пов'язаними iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Вiдповiдальнiсть за дотримання вiдповiдної процедури в межах кожного органу управлiння покладається на голiв правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Товариства. 



      При обраннi або призначеннi на посаду осiб, з якими обов'язково укладається контракт, їм має бути запропонована вiдповiдна посада, яка передбачена штатним розкладом. 



      Компетенцiя посадових осiб органiв управлiння Товариства щодо представництва Товариства i здiйснення ними будь-яких юридичних дiй обмежена чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та внутрiшнiми документами, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства та їх посадових осiб. 



      Перевищення посадовими особами органiв управлiння Товариства посадових повноважень, тобто вчинення дiй, якi виходять за межi їх компетенцiї, не допускається та тягне за собою вiдповiдальнiсть, що передбачена чинним законодавством України. 



      Посадовi особи  органiв  акцiонерного  товариства  повиннi дiяти  в iнтересах товариства,  дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та iнших документiв товариства. 



      Посадовi  особи  органiв  акцiонерного  товариства  несуть вiдповiдальнiсть  перед товариством за збитки,  завданi товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. 



      У разi якщо вiдповiдальнiсть згiдно iз цим пунктом несуть кiлька осiб, їх вiдповiдальнiсть перед товариством є солiдарною. 



      Не допускається зловживання своїм посадовим становищем, тобто використання посадовою особою органу управлiння посадового становища чи покладених на неї функцiй всупереч iнтересам Товариства, здiйсненого з корисливих мотивiв або iншої особистої заiнтересованостi. 



      За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, посадовi особи органiв управлiння можуть бути притягненi до дисциплiнарної, матерiальної, цивiльної, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством України.



      На пiдставi матерiалiв про порушення з боку посадових осiб органiв управлiння (заява, клопотання, скарга, звернення тощо), що надiйшли до наглядової ради, та за результатами їхнього розгляду, наглядова рада Товариства створює комiтет для розслiдування факту зазначених порушень, до складу якого входить однакова кiлькiсть членiв наглядової ради, правлiння та ревiзiйної комiсiї. До комiтету не можуть входити особи, щодо яких буде проводитися розслiдування. 



      На пiдставi вiдповiдного рiшення наглядової ради комiтет проводить розслiдування факту порушення з боку посадової особи органу управлiння Товариства, а саме: 



o здiйснює перевiрку фактiв, викладених у матерiалах; 



o встановлює перелiк та графiк дiй у розслiдуваннi; 



o визначає термiн проведення розслiдування, який не може перевищувати 30 календарних днiв. 



      Пiсля закiнчення службового розслiдування комiтет готує висновки щодо проведеного розслiдування, а також матерiали для притягнення посадової особи органiв управлiння до цивiльної, матерiальної, дисциплiнарної вiдповiдальностi, дострокового припинення їх повноважень та подає зазначенi документи до наглядової ради. 



       За результатами розгляду матерiалiв, зазначених в п. 6.8. цього Положення, наглядова рада готує висновок про необхiднiсть притягнення посадової особи органу управлiння до цивiльної, матерiальної, дисциплiнарної вiдповiдальностi, дострокового припинення її повноважень. 



      Якщо порушення мало мiсце з боку голови та членiв наглядової ради i ревiзiйної комiсiї, то матерiали, зазначенi в п. 6.8. та 6.9. цього Положення, мають бути винесенi на розгляд загальних зборiв акцiонерiв для вирiшення питання про притягнення зазначених посадових осiб органiв управлiння Товариства до майнової вiдповiдальностi, дострокового припинення їхнiх повноважень. 



      Якщо порушення мало мiсце з боку голови та членiв правлiння (або осiб, якi тимчасово чи постiйно виконують їх функцiї), то наглядова рада самостiйно вирiшує питання про притягнення зазначених осiб до вiдповiдальностi. 



      Притягнення посадових осiб органiв управлiння до цивiльної, матерiальної, дисциплiнарної вiдповiдальностi, дострокове припинення їх повноважень проводяться у вiдповiдностi до чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, а також договорiв, укладених з посадовими особами органiв управлiння Товариства. 



9.  Повноваження посадових осiб емiтента:







      Члени наглядової ради мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам наглядової ради протягом 10-ти днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства. Обрати та припиняти повноваження Голови i членiв Виконавчого органу. Приймати рiшення про вiдсторонення Голови або члена Виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрати особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу. Вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства.



      Члени правлiння мають право отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi правлiння Товариства Iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства. Вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. 



      Ревiзiйна комiсiя   має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", статутом або внутрiшнiми положеннями товариства. Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї. Отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок. Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть. Iнiцiювати проведення засiдання правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу. Вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства У разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Здiйснювати iншi права згiдно Статуту Товариства та чинного законодавства.







Вiд емiтента:



Керуючий санацiєю ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" 



                                                                                                



                                                                       _____________________________Степаненко I.Є..



У вiдповiдностi до ч.3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", незалежним аудитором Чух А.Я. сертифiкат №006807 вiд 28.04.2011р. продовжено рiшенням АПУ вiд 31.03.2016 №323/2р. перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах V-IX цього Звiту про корпоративне управлiння. Звiт аудиторської фiрми додається, i є невiд'ємною  частиною цього Звiту про корпоративне управлiння.







Вiд аудитора







____________________     Чух А.Я.



                                                        




11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/в


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
ТзОВ "IФОРАС"
36561549
04080, Україна, Подiльський район р-н, м. Київ, Олексiя Тєрьохiна, буд 8-А
281 161 200
23
281 161 200
0
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях
42899921
79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н, м.Львiв, вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
459 367 600
37,578
459 367 600
0
ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння"
36735800
04080, Україна, Подiльський район р-н, м. Київ, вул. Олексiя Тєрьохiна, буд. 8-А
278 170 869
22,755
278 170 869
0
ТОВ"АСП Трейд груп"
36736708
04080, Україна, Подiльський район р-н, м. Київ, вул. Олексiя Тєрьохiна, буд 8-А
203 740 331
16,667
203 740 331
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
1 222 440 000
100
1 222 440 000
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна
1 222 440 000
0,25
Визначенi статутом 
Товариство випускає акцiї в бездокументарнiй формi iснування на весь розмiр Статутного капiталу та проводить їх реєстрацiю в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
У разi розмiщення акцiонерним товариством цiнних паперiв їх оплата здiйснюється грошовими коштами або за згодою мiж Товариством та iнвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартiсть, цiнними паперами (крiм боргових емiсiйних цiнних паперiв, емiтентом яких є набувач, та векселiв), iншим майном.
Iнвестор не може здiйснювати оплату цiнних паперiв шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робiт або надання послуг.
Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цiнних паперiв грошовими коштами.
Акцiонерне товариство здiйснює розмiщення або продаж кожної акцiї, яку воно викупило, за цiною не нижчою за її ринкову вартiсть, що затверджується Наглядовою радою, крiм випадкiв: розмiщення акцiй пiд час заснування Товариства, розмiщення акцiй пiд час злиття, приєднання, подiлу, видiлу Товариства.
Акцiонерне товариство не має права розмiщувати акцiї за цiною, нижчою за її номiнальну вартiсть.
До моменту затвердження результатiв розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, розмiщенi акцiї мають бути повнiстю оплаченi.
У разi, якщо особа (акцiонер) не сплатила повної вартостi акцiй у встановлений строк, вона сплачує за час прострочи 10 вiдсоткiв рiчних вiд суми простроченого платежу. При несплатi протягом З мiсяцiв пiсля встановленого строку платежу повної вартостi акцiй Товариство вилучає неоплаченi акцiї та пропонує їх для повторного продажу. Цiна та порядок реалiзацiї неоплачених акцiй визначаються рiшенням Наглядової ради Товариства.
Ринкова вартiсть майна у разi його оцiнки вiдповiдно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцiнки, проведеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть.
Рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства
У разi розмiщення цiнних паперiв чи у разi, якщо майно вноситься як плата за цiннi папери, вартiсть такого майна повинна вiдповiдати його ринковiй вартостi, визначенiй на засадах незалежної оцiнки, проведеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть суб'єктом оцiночної дiяльностi. Ринкова вартiсть зазначеного майна визначається суб'єктом оцiночної дiяльностi i пiдлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартiсть майна не може вiдрiзнятися бiльше нiж на 10 вiдсоткiв вiд вартостi, визначеної оцiнювачем. Якщо затверджена Наглядовою радою ринкова вартiсть майна вiдрiзняється вiд визначеної оцiнювачем, рiшення Наглядової ради обов'язково вiдповiдним чином мотивується i пiдлягає остаточному затвердженню загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартiсть майна (цiнних паперiв).
Товариство не має права приймати в заставу власнi цiннi папери.
Товариство має право випускати облiгацiї на суму, яка не перевищує розмiру його Статутного капiталу або розмiру забезпечення, що надається Товариству з цiєю метою третiми особами, вiдповiдно до положень цього Статуту.
Доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про визнання недiйсними акцiй, не поданих у встановлений строк для анулювання згiдно з рiшенням Товариства про зменшення розмiру Статутного капiталу, здiйснюється шляхом надсилання персонального повiдомлення кожному акцiонеру рекомендованим листом або врученням його пiд розпис.
Персональне повiдомлення власникiв iменних акцiй про змiну номiнальної вартостi акцiй без змiни розмiру Статутного капiталу Товариства (деномiнацiю) акцiй здiйснюється шляхом надсилання їм повiдомлення про деномiнацiю рекомендованим листом з врученням його їм пiд розпис.
Товариство має право здiйснити консолiдацiю всiх розмiщених ним акцiй, внаслiдок чого двi або бiльше акцiй конвертуються в одну нову акцiю того самого типу i класу.
Обов'язковою умовою консолiдацiї є обмiн акцiй старої номiнальної вартостi на цiлу кiлькiсть акцiй нової номiнальної вартостi для кожного з акцiонерiв.
Товариство має право здiйснити дроблення всiх розмiщених ним акцiй, внаслiдок чого одна акцiя конвертується у двi або бiльше акцiй того самого типу i класу.
Консолiдацiя та дроблення акцiй не повиннi призводити до змiни розмiру Статутного капiталу Товариства.
У разi консолiдацiї або дроблення акцiй до Статуту Товариства вносяться вiдповiднi змiни в частинi номiнальної вартостi та кiлькостi розмiщених акцiй.

Державний пакет акцiй ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" в розмiрi 37, 578% перiодично виставляється на акцiйних торгах фондових бiрж України
Примітки:
д/в
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.05.2011
261/1/00
ДКЦПФР України
UA4000121479
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
1 222 440 000
305 610 000
100
Опис
Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв. Протягом року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
53 148
44 930
0
0
53 148
44 930
  будівлі та споруди
48 929
42 610
0
0
48 929
42 610
  машини та обладнання
3 836
2 020
0
0
3 836
2 020
  транспортні засоби
51
0
0
0
51
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
332
300
0
0
332
300
2. Невиробничого призначення:
208
189
0
0
208
189
  будівлі та споруди
208
189
0
0
208
189
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
53 356
45 119
0
0
53 356
45 119
Опис
У Товариства не має  обмеження щодо використання основних засобiв. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2020 року здiйснювався за рахунок власних коштiв. Коефiцiент зносу основних засобiв у 2020 роцi - 87,3%, що на 2,4% бiльше нiж у 2019 роцi. . У процесi використання об'єктiв основних засобiв економiчнi вигоди, втiленi в них, споживаються Товариством, внаслiдок чого зменшується залишкова вартiсть основних засобiв, що вiдображається шляхом нарахування амортизацiї. Первiсна вартiсть основних засобiв 354 025 тис.грн. Нарахований знос 308 906 тис.грн. Надiйшло основних засобiв -281,0 тис.грн. 

Термiн використання основних засобiв - безтермiновий.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
-88 153
-71 632
Статутний капітал (тис.грн)
305 610
305 610
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
305 610
305 610
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), який подається до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29 вересня 2011 року № 1360. 
Висновок
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам дiючого законодавства. 
Пiдприємство має вiд`ємнi чистi активи в розмiрi 88153 тис.грн. на 31.12.2020р., та вiдповiдно 71632 тис.грн. станом на 31.12.2019 р., сукупний дохiд за 2020 рiк має вiд'ємне значення i склав вiдповiдно -16521 тис.грн., на дату балансу поточнi зобов'язання Пiдприємства перевищили його загальнi активи в 1,4 рази. Цi подiї вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
11 135
X
X
у тому числі:

Кредит згiдно iз Постановою про вiдкриття виконавчого провадження
22.07.2011
11 135
0
02.08.2011
Зобов’язання за цінними паперами
X
130 966
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
130 966
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
132 730
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
460 233
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
735 064
X
X
Опис
На протязi звiтного  2020 р. товариство проводило фiнансово-господарську дiяльнiсть за такими основними видами:
19.20 - Виробництво продуктiв нафто перероблення 
42.99-   Будiвництво iнших споруд,н.в.i.у.
46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким,газоподiбним паливом i подiбними продуктами
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт
Збиток   по результатах 2020 р склав -16 521,0 тис. грн., 
Щодо зобов'язань емiтента на 01.01.2021.
Прострочена заборгованiсть перед Пенсiйним фондом        -0,0    тис. грн
Прострочена заборгованiсть перед бюджетом складає -     131 676,0  тис. грн.
Заборгованiсть товариства по заробiтнiй платi станом на 01.01.2021 р.   - 0,00 тис. грн..
Щодо короткострокових банкiвських кредитiв 
Всього на 01.01.2021 р. поточнi зобов'язання складають - 735 064,0 тис. грн.:
"	Короткостроковi кредити банкiв - 11 135 тис. грн.
"	Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 219 238,0 тис. грн
"	До бюджету - 132 730,0 тис. грн.                                                      
"	До державних фондiв соцiального страхування - 1 036,0 тис. грн
"	З оплати працi - 6 701,0 тис. грн.
"	Iншi поточнi зобов'язання  - 221 806,0 тис. грн.
"	Векселя виданi - 130 966,0 тис. грн.
"	З одержаних авансiв-  944,0 тис. грн.
"	Поточнi забезпечення-  10 508,0 тис. грн.
"	________________________________________________________
"	Всього поточнi зобов'язання -  735 064,0 тис. грн.

Середньо облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв  - 674


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п
Основні види продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична одиниця виміру)
 у грошовій формі (тис.грн)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Послуги по переробцi рядового вугiлля
921137,4 тонн
111306,2
16,8
921137,4 тонн
111347,5
19,1
2
Вугiльний концентрат
356850 тн
550976,4
83,2
304507,9 тн
470259,6
80,9
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Матерiальнi витрати
74,9
2
Витрати на оплату працi
13,3
3
Вiдрахування на соцiальнi заходи
2,4
4
Амортизацiя
1,5
5
Iншi операцiйнi витрати
7,9

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. ТРОПIНIНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.05.2008
Міжміський код та телефон
+380445910400 ;  +380445910440
Факс
+380444825201
Вид діяльності
Фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв
Опис
Свiдоцтво про включення до державного реєстру фiнансових установ, якi надають фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв видане НКЦПФР 08.05.2008р.. Дата замiни свiдоцтва-13.07.2015р. Пiдстава змiни свiдоцтва: змiна мiсцезнаходження фiнансової установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Аудиторська фiрма Приватне пiдприємство "Аудит-ФАГ""
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
25089923
Місцезнаходження
43005, Україна, Волинська обл., д/в р-н, м. Луцьк, вулиця Шопена, 22А, офiс56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1850
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
0332) 72-22-65
Факс
0332) 72-22-65
Вид діяльності
аудиторськi полсуги
Опис
Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1850,  видане за  рiшенням Аудитоської палати України вiд 26 сiчня 2001 року№ 98 i продовжене до 29.10.2020 року 
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту № 2  вiд 14 сiчня 2021 року.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
0442875670; 0444983815
Факс
0442875673
Вид діяльності
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi (основний); 82.30 Органiзування конгресiв i торговельних виставок; 58.13 Видання газет; 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї; 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнфо
Опис
Свiдоцтво про включення до Реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку № DR/00001/АРА видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18 лютого 2019 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державне пiдприємство "Нацiональнi iнформацiйнi системи" (ДП "НАIС")
Організаційно-правова форма
Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
39787008
Місцезнаходження
04053, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
0442067138
Факс
0442067128
Вид діяльності
63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть (основний); 77.33 Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютери; 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 61.90 iнша дiяльнiсть у сферi
Опис
Державне пiдприємство "Нацiональнi iнформацiйнi системи" (надалi - ДП "НАIС") засноване Мiнiстерством юстицiї України в травнi 2015 року.
Органiзацiйна структура ДП "НАIС": головне пiдприємство та 22 регiональнi фiлiї в обласних центрах України.
Пiдприємство працює виключно на госпрозрахунковiй основi.
Основною метою дiяльностi Пiдприємства є технiчне, технологiчне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрiв, що створюються вiдповiдно до наказiв Мiн'юсту, а також iнших електронних баз даних, що створюються вiдповiдно до законодавства України, надання доступу фiзичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрiв, забезпечення збереження та захисту даних, що мiстяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрiв.


КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
за ЄДРПОУ
35879807
Територія
Львівська область, с.Сiлець
за КОАТУУ
4624886601
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво продуктів нафтоперероблення
за КВЕД
19.20
Середня кількість працівників: 674
Адреса, телефон: 80086 с.Сiлець, не має, (032249) 40111
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
3 998
3 998
    первісна вартість
1001
4 057
4 057
    накопичена амортизація
1002
( 59 )
( 59 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
53 356
45 119
    первісна вартість
1011
353 758
354 025
    знос
1012
( 300 402 )
( 308 906 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
989
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
989
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
58 343
50 106
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
73 175
136 286
Виробничі запаси
1101
73 165
83 066
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
53 207
Товари
1104
10
13
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
4 917
4 917
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
168 647
310 953
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
3 591
48 999
    з бюджетом
1135
0
198
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
56 754
52 764
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
509
20 187
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
0
0
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
6 219
22 778
Усього за розділом II
1195
313 812
597 082
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
372 155
647 188

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
305 610
305 610
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
4 781
4 781
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
3
3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-382 026
-398 547
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
-71 632
-88 153
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
277
277
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
277
277
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
11 135
11 135
Векселі видані
1605
130 966
130 966
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
56
    товари, роботи, послуги
1615
65 690
219 238
    розрахунками з бюджетом
1620
111 404
132 730
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
1 624
1 036
    розрахунками з оплати праці
1630
8 767
6 701
    одержаними авансами
1635
944
944
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
10 481
10 508
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
102 499
221 750
Усього за розділом IІІ
1695
443 510
735 064
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
372 155
647 188
Примітки: д/в

Керівник				Степаненко I.С.

Головний бухгалтер			Потоцька I.М.
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
за ЄДРПОУ
35879807

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
581 904
153 344
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 539 093 )
( 166 002 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
42 811
0
    збиток
2095
( 0 )
( 12 658 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
170 404
142 471
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 15 761 )
( 13 855 )
Витрати на збут
2150
( 42 505 )
( 1 429 )
Інші операційні витрати
2180
( 171 229 )
( 112 683 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
1 846
    збиток
2195
( 16 280 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
64
0
Інші доходи
2240
0
0
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 305 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
0
1 846
    збиток
2295
( 16 521 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
0
1 846
    збиток
2355
( 16 521 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-16 521
1 846
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
462 945
46 257
Витрати на оплату праці
2505
81 396
83 214
Відрахування на соціальні заходи
2510
17 034
17 171
Амортизація
2515
8 518
9 588
Інші операційні витрати
2520
47 661
41 819
Разом
2550
617 554
198 049
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
1 222 440
1 222 440
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
1 222 440
1 222 440
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
-0,000265
0,001510
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
-0,000265
0,001510
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: д/в

Керівник				Степаненко I.С.

Головний бухгалтер			Потоцька I.М.
КОДИ
Дата
03.01.2021
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
за ЄДРПОУ
35879807


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
634 745
179 332
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
15
34
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
64
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
34 650
30 473
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 643 432 )
( 111 463 )
Праці
3105
( 69 084 )
( 58 290 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 17 512 )
( 14 595 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 17 049 )
( 14 771 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 150 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 17 049 )
( 14 621 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 17 719 )
( 10 627 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-95 322
93
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 0 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
115 000
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
115 000
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
19 678
93
Залишок коштів на початок року
3405
509
416
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
20 187
509
Примітки: д/в

Керівник				Степаненко I.С.

Головний бухгалтер			Потоцька I.М.
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
за ЄДРПОУ
35879807


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2020 рік
Форма №3-н
Код за ДКУД
1801006

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року


надход- ження
видаток
надход- ження
видаток
1
2
3
4
5
6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності





Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500
0
16 521
1 846
0
Коригування на: 
    амортизацію необоротних активів
3505
0
Х
0
Х
    збільшення (зменшення) забезпечень
3510
0
0
0
0
    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515
0
0
0
0
    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій
3520
241
64
0
0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521
0
0
0
0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 
3524
0
0
0
0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 
3526
0
0
0
0
Фінансові витрати 
3540
Х
0
Х
0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 
3550
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) запасів 
3551
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 
3552
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 
3553
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 
3554
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 
3556
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 
3557
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 
3560
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
3561
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 
3562
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 
3563
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 
3564
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 
3566
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань 
3567
0
0
0
0
Грошові кошти від операційної діяльності 
3570
0
0
0
0
Сплачений податок на прибуток 
3580
X
0
X
0
Сплачені відсотки 
3585
X
0
X
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
0
0
0
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності





Надходження від реалізації: 
    фінансових інвестицій 
3200
0
X
0
X
    необоротних активів 
3205
0
Х
0
Х
Надходження від отриманих: 
    відсотків  
3215
0
Х
0
Х
    дивідендів 
3220
0
Х
0
Х
Надходження від деривативів 
3225
0
Х
0
Х
Надходження від погашення позик 
3230
0
Х
0
Х
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 
3235
0
Х
0
Х
Інші надходження 
3250
0
Х
0
Х
Витрачання  на придбання: фінансових 
    інвестицій 
3255
X
0
X
0
    необоротних активів
3260
X
0
X
0
Виплати за деривативами 
3270
X
0
X
0
Витрачання на надання позик 
3275
X
0
X
0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці  
3280
X
0
X
0
Інші платежі  
3290
X
0
X
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 
3295
0
0
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності





Надходження від: 
    Власного капіталу 
3300
0
Х
0
Х
    Отримання позик 
3305
115 000
Х
0
Х
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 
3310
0
Х
0
Х
Інші надходження 
3340
0
Х
0
Х
Витрачання на: 
    Викуп власних акцій 
3345
Х
0
X
0
    Погашення позик 
3350
Х
0
X
0
    Сплату дивідендів  
3355
Х
0
X
0
Витрачання на сплату відсотків 
3360
Х
0
X
0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 
3365
Х
0
X
0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 
3370
Х
0
X
0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 
3375
Х
0
X
0
Інші платежі 
3390
Х
0
X
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 
3395
0
0
0
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період  
3400
0
0
0
0
Залишок коштів на початок року 
3405
509
Х
416
Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 
3410
19 678
0
0
0
Залишок коштів на кінець року 
3415
20 187
0
509
0
Примітки: д/в

   Рядок звiту про рух грошових коштiв (за непрямим методом) 3415 стовпчик 3 має дорiвнювати: Сума рядкiв звiту про рух грошових коштiв (за непрямим методом) 3400, 3405, 3410 стовпчик 3 - сума рядкiв 3400 та 3410 стовпчик 4  (509).

Керівник				Степаненко I.С.

Головний бухгалтер			Потоцька I.М.
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"
за ЄДРПОУ
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Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
305 610
0
4 781
3
-301 767
0
0
8 627
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
-80 259
0
0
-80 259
Скоригований залишок на початок року 
4095
305 610
0
4 781
3
-382 026
0
0
-71 632
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
-16 521
0
0
-16 521
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
-16 521
0
0
-16 521
Залишок на кінець року 
4300
305 610
0
4 781
3
-398 547
0
0
-88 153
Примітки: д/в

Керівник				Степаненко I.С.

Головний бухгалтер			Потоцька I.М.
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ЛЬВIВСЬКА ВУГIЛЬНА КОМПАНIЯ "
на 31 грудня 2020 р.

1. Iнформацiя про компанiю.
Центральна збагачувальна фабрика "Червоноградська" здана в експлуатацiю 28 грудня 1979 року з метою збагачення високо зольного вугiлля Львiвсько-Волинського вугiльного басейну.
Виробнича потужнiсть ЦЗФ прийнята - 9,6 млн. тонн вугiлля в рiк.
В перiод з 1980 року по 2000 рiк ЦЗФ "Червоноградська" знаходилась спочатку в складi виробничого об'єднання "Укрзахiдвугiлля" на правах структурної одиницi, пiсля створення в процесi корпоратизацiї Державної холдингової компанiї "Укрзахiдвугiлля" - в складi ДХК як дочiрнє пiдприємство.
1988 рiк - рiк освоєння проектної потужностi, рiчний об'єм переробки - 11 999,3 тис. тон. Починаючи з 1990 року об'єми видобутку поступово зменшуються, якiсть вугiлля погiршується. 2000 рiк - рiк найнижчих поставок шахтного вугiлля на збагачення, в порiвняннi з 1988 роком об'єм переробки вугiлля зменшився майже в 10 раз.
В листопадi 2000 року зi згоди холдингової компанiї "Укрзахiдвугiлля" наказом Мiнпаливенерго ЦЗФ "Червоноградська" було вилучено зi складу ДХК "Укрзахiдвугiлля" та реорганiзовано шляхом перетворення його у Державне пiдприємство "ЦЗФ "Червоноградська" з прямим пiдпорядкуванням Мiнiстерству. По закiнченнi пiдготовчої роботи по процедурi передачi державного майна в оренду мiж регiональним вiддiленням Фонду Державного майна по Львiвськiй областi та ЗАТ "Львiвсистеменерго" був укладений договiр оренди цiлiсного майнового комплексу державного пiдприємства "ЦЗФ "Червоноградська". У вiдповiдностi до наказу Мiнпаливенерго вiд 04.04.2001р. №148 державне пiдприємство "ЦЗФ "Червоноградська" припинило дiяльнiсть шляхом його реорганiзацiї через приєднання до орендаря ЗАТ "Львiвсистеменерго" i було вилучено з Єдиного державного реєстру пiдприємств України. Правонаступником всiх прав та обов'язкiв державного пiдприємства "ЦЗФ "Червоноградська" стало ЗАТ "Львiвсистеменерго".
Право ЗАТ "Львiвсистеменерго" на приватизацiю цiлiсного майнового комплексу в порядку, визначеному чинним законодавством, закрiплено договором оренди державного майна ЦМК ДП "ЦЗФ "Червоноградська" №14/2000 вiд 15 грудня 2000 року.
Дотримання Орендарем умов договору оренди та ефективнiсть використання державного майна у вiдповiдностi до чинного законодавства контролювалось Фондом державного майна України.
На виконання Розпорядження КМУ про затвердження перелiкiв господарських товариств i холдингових компанiй, державнi пакети акцiй (частки) яких пiдлягають продажу, державних пiдприємств, холдингових компанiй i вiдкритих акцiонерних товариств, якi пiдлягають пiдготовцi до продажу у 2007 роцi i враховуючи подану ЗАТ "Львiвсистеменерго" заяву на приватизацiю ЦМК ДП "ЦЗФ "Червоноградська", Регiональним вiддiленням ФДМУ у Львiвськiй областi в 2007 роцi було прийняте рiшення про приватизацiю ЦМК ДП "ЦЗФ "Червоноградська", що зданий в оренду, шляхом продажу належних державi акцiй ВАТ "Львiвська вугiльна компанiя" створеного в 2008 роцi органом приватизацiї та орендарем ЗАТ "Львiвсистеменерго".
Процедура приватизацiї триває.
В 2011 роцi змiнено назву ВАТ "Львiвська вугiльна компанiя", з 07.12.2011р. вiдкрите акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя" називається публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя". 
Ухвалою господарського суду Львiвської областi вiд 25.08.2015р. (суддя Артимович В.М.) порушено провадження у справi №914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". Оголошення (повiдомлення) про порушення справи про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" 25.08.2015р. Дата набуття чинностi: 02.09.2015 року.
Розпорядник майна: Постоленко Володимир Олексiйович.
Судове рiшення про проведення санацiї боржника та призначення керуючого санацiєю, 02.08.2018, 914/2441/15, Господарський суд львiвської областi. Вiд 10.08.2018 року призначено керуючого санацiєю, арбiтражного керуючого  Постоленка Володимира Олексiйовича.
Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 було достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя".
       Керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  призначено Степаненко Iрину Євгенiївну (свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) № 1818 видане 03.07.2017 р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: провулок Олександра Матросова, буд. 5, офiс 501/3, м. Одеса, 65044).



2. Умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя в Українi.
Протягом останнiх рокiв Україна знаходилась у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим, автономна республiка у складi України, був фактично окупований Росiйською Федерацiєю. Продовжується збройний конфлiкт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Цi подiї призвели до зростання рiвня iнфляцiї, девальвацiї нацiональної валюти щодо основних iноземних валют, зменшення ВВП, нелiквiдностi та рiзких коливань фiнансових ринкiв.
Протягом останнi рокiв економiка України демонструє ознаки стабiлiзацiї пiсля тривалого перiоду полiтичної та економiчної напруженостi. У 2020 роцi темп iнфляцiї в Українi у рiчному обчисленнi становить 5%.
Нацiональний банк України ("НБУ") продовжив реалiзацiю полiтики цiльового регулювання iнфляцiї, що дозволило стримувати iнфляцiю на рiвнi нижче 10%, хоча вартiсть внутрiшнього фiнансування зросла. НБУ продовжує дотримуватись полiтики плаваючого валютного курсу гривнi.
Щодо валютного регулювання, НБУ продовжив полiтику зменшення валютних обмежень, i  вiдмiнив обов'язкову частку продажу валютних надходжень починаючи з 20 червня 2019 року.
9 червня 2020 року Мiжнародний валютний фонд затвердив 18-мiсячну програму пiдтримки України на 5 млрд дол. Перший транш у розмiрi 2,1 млрд дол. Україна отримала 12 червня. Решта грошей надходитиме впродовж 18 мiсяцiв чотирма платежами. Затвердження програми МВФ iстотно пiдвищує здатнiсть України виконати її валютнi зобов'язання у 2020 роцi, що зрештою сприятиме фiнансовiй та макроекономiчнiй стабiльностi в країнi. 
Окрiм того, ступiнь невизначеностi щодо макроекономiчної ситуацiї в Українi в 2021 роцi залишається високим, через значнi виплати державного боргу призначеннi на 2020-2021 роки, що вимагатиме мобiлiзацiї суттєвого внутрiшнього i зовнiшнього фiнансування у дедалi складнiших умовах кредитування країн, економiка яких розвивається.
З точки зору торгiвлi, економiка переорiєнтовувалась на ринок Європейського Союзу ("ЄС"), що стало результатом пiдписаної Угоди про асоцiацiю з ЄС у сiчнi 2016 року, яка створила Поглиблену та всеосяжну зону вiльної торгiвлi ("ПВЗВТ"). За цiєю угодою Україна зобов'язалась гармонiзувати свої правила, норми та стандарти торгiвлi з вiдповiдними положеннями ЄС, поступово зменшувати iмпортнi мита для товарiв iз країн-членiв ЄС та вiдмiнити експортнi мита протягом 10-рiчного перехiдного перiоду. Впровадження ПВЗВТ розпочалось iз 1 сiчня 2017 року. 
Крiм того, в Українi вiдбулися президентськi вибори в квiтнi 2019 року та позачерговi парламентськi вибори в липнi 2019 року, а в жовтнi 2020 року пройшли черговi мiсцевi вибори. У той же час Україна продемонструвала успiшний вихiд на ринки зовнiшнього фiнансування у першiй половинi 2019 року, покращуючи макроекономiчну стабiльнiсть, а скорочений виборчий перiод зменшив напругу у внутрiшньому полiтичному середовищi. Усi цi позитивнi змiни призвели, серед iншого, до покращення рейтингiв Fitch, а саме довгострокових рейтингiв дефолту емiтента в iноземнiй та нацiональнiй валютi України вiд "B-" до "B" з позитивним прогнозом який пiдтвердила в 2020 роцi.
Незважаючи на певнi покращення протягом 2020 року, остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив на економiку України та бiзнес Товариства.
Подальша стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить, великою мiрою, вiд успiху українського уряду, при цьому подальший розвиток економiчної та полiтичної ситуацiї на разi складно передбачити.
В зв'язку з кризою платежiв в державi та постiйно зростаючою неплатоспроможнiстю шахт, якi залишилися основними замовниками послуг фабрики опинилася в кризовому економiчному станi.
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" є єдиною збагачувальною фабрикою в захiдному регiонi України, а енергетика потребує якiсного вугiлля, необхiдно було не тiльки пiдтримати життєдiяльнiсть пiдприємства, але термiново покращити економiчний стан фабрики без негативних наслiдкiв для шахт. 
Оскiльки дотацiї для вугiльної галузi вiдсутнi, а кiлькiсть дiючих вугiльних шахт постiйно зменшується, а державнi тендернi закупiвлi не визнають ринкової цiни, то економiчний стан ПАТ " Львiвська вугiльна компанiя" залишається стабiльно критичним.
3. Основи складання звiтностi.
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у 2020 р. здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV i Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Товариством дотримувалися вимоги незмiнностi методологiї вiдображення в бухгалтерському облiку окремих господарських операцiй та оцiнки майна, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за № 996-XIV.
Облiкова полiтика Товариства ведеться з дотриманням вимог чинного законодавства, та у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Змiни до облiкової полiтики впродовж 2020 року не вносились. 
Фiнансовi результати, вiдображенi у звiтностi Товариства, достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства та результати господарювання в усiх суттєвих аспектах, згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдають вимогам чинного законодавства.
Простежується вiдповiднiсть показникiв окремих форм фiнансової звiтностi Товариства один одному, а також показники фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.
Товариством дотримувалися основнi положення Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 року за №2755-VI, а також iншi нормативнi акти України по бухгалтерському облiку та оподаткуванню.
Управлiнський персонал публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах у вiдповiдностi до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, та ця вiдповiдальнiсть стосується; розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; подання облiкових оцiнок, що є вiдповiдними в даних обставинах.
Фiнансовi звiти готуються у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансових звiтiв, якi достовiрно вiдображають фiнансовий стан, фiнансовi результати та рух грошових коштiв.
ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя " обрало дату переходу на МСФЗ з 01.01.12р, тому перша звiтнiсть за МСФЗ складена за стандартам, чинними на 31.12.12р. При цьому для порiвняння в першiй звiтностi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя " наводяться данi попередньої фiнансової звiтностi (на 31.12.11р.) - Баланс, "переглянутої" (трансформованої) за нормами МСФЗ для порiвняльної iнформацiї згiдно параграфу 21 МСФЗ 1.
При складаннi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i принцип єдиного грошового вимiрника.




4. Основнi засади облiкової полiтики пiдприємства.
Функцiональною валютою i валютою представлення є гривня.Визнання, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснюють вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт основних засобiв.
	Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
З метою економiчної вигоди створена група основних засобiв Малоцiннi необоротнi активи. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.
	Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначено окремий об'єкт нематерiальних активiв.
	Нарахування накопиченої амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Товарно-матерiальнi цiнностi визнають, оцiнюють та облiковують згiдно з вимогами МСБО 2 "Запаси". Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображають в фiнансовому облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю. Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї  здiйснюють за методом: 
-	Середньозваженої собiвартостi - при реалiзацiї готової продукцiї;
-	Iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - при вiдпуску виробничих запасiв у виробництво;
-	за цiнами продажу - для товарiв, що продаються в роздрiб у громадському харчуваннi.
	Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги приймається оцiнка за чистою реалiзацiйною вартiстю. 
	Резерв сумнiвних боргiв формується виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Резерв сумнiвних боргiв  переглядається кожного року на звiтну дату. 
	Для всiх видiв довгострокової i поточної заборгованостi, якi не є заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи i послуги резерв сумнiвних боргiв не створюється i оцiнка їх застосовується за первiсною вартiстю.
Частка у спiльних операцiях та у спiльних пiдприємствах. 
Спiльною операцiєю називається угода про спiльну дiяльнiсть, за якою сторони, якi володiють спiльним контролем у такiй спiльнiй дiяльностi, мають права на активи, а також на зобов'язання, якi стосуються вiдповiдної угоди. Спiльний контроль являє собою узгоджений на основi договору розподiл контролю над спiльною дiяльнiстю, який iснує лише тодi, коли рiшення стосовно значущої дiяльностi вимагають одноголосної згоди сторiн, якi спiльно володiють контролем.   
Коли Товариство провадить свою дiяльнiсть у рамках спiльних операцiй, Товариство як спiльний оператор визнає стосовно своєї частки у спiльнiй операцiї: 
-	 свої активи, включно iз часткою у будь-яких спiльно утримуваних активах;  
-	свої зобов'язання, включно iз часткою у будь-яких спiльно понесених зобов'язаннях;  
-	свої доходи вiд реалiзацiї своєї частки продукцiї, яка виникає у результатi спiльної операцiї;  
-	свою частку доходiв вiд реалiзацiї продукцiї спiльної операцiї; та  
-	свої витрати, включно iз часткою будь-яких понесених спiльно витрат. 
Товариство облiковує активи, зобов'язання, доходи i витрати, якi стосуються її частки у спiльнiй операцiї, у вiдповiдностi до вимог МСФЗ, якi застосовуються до конкретних активiв, зобов'язань, доходiв i витрат. 
 У випадку коли Товариства взаємодiє зi спiльною операцiєю, у якiй таке Товариства є спiльним оператором (наприклад, в операцiї продажу або внесення активiв), вважається, що Товариство здiйснює операцiї з iншими сторонами спiльної операцiї, i прибутки та збитки, якi виникають у результатi цих операцiй, визнаються у окремiй фiнансовiй звiтностi Товариства лише у розмiрi часток цих iнших сторiн у спiльнiй операцiї. 
Спiльним пiдприємством називається угода про спiльну дiяльнiсть, за якою сторони, якi володiють спiльним контролем у такiй спiльнiй дiяльностi, мають права на чистi активи вiдповiдної спiльної дiяльностi. Спiльний контроль являє собою узгоджений на основi договору розподiл контролю над спiльною дiяльнiстю, який iснує лише тодi, коли рiшення стосовно значущої дiяльностi вимагають одноголосної згоди сторiн, якi спiльно володiють контролем.   
Товариство визнає свою частку у спiльному пiдприємствi iз використанням методу участi в капiталi, який застосовується так, як описано у параграфi "Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства".
Звiтнiсть за сегментами. Операцiйнi сегменти вiдображаються у порядку, який вiдповiдає внутрiшнiй звiтностi, яка подається керiвнiй особi Товариства, вiдповiдальнiй за прийняття операцiйних рiшень. Сегменти, доходи яких, результати дiяльностi або активи становлять десять вiдсоткiв або бiльше вiд результатiв усiх сегментiв, вiдображаються окремо. Сегменти, результати дiяльностi яких не перевищують цього порогу, можуть вiдображатися окремо за рiшенням керiвництва.  
Витрати на дослiдження та розробку. Витрати на дослiдження i розробку включають усi прямi i непрямi витрати на матерiали, оплату працi та зовнiшнi послуги, понесенi у зв'язку зi спецiалiзованим пошуком нових методик розробки та iстотного вдосконалення продуктiв, послуг та процесiв i у зв'язку iз дослiдницькою дiяльнiстю. Витрати, пов'язанi iз дослiдницькою дiяльнiстю, вiдображаються у складi витрат на дослiдження i розробку того перiоду, у якому вони були понесенi. Витрати на розробку капiталiзуються у випадку виконання критерiїв до визнання згiдно з вимогами МСБО 38 "Нематерiальнi активи" та МСФО 16 "Основнi засоби". 
Активи розвiдки та оцiнки. Витрати на розвiдку та оцiнку запасiв торфу облiковуються  iз використанням методу успiшних зусиль.
Витрати, понесенi на передрозвiдувальнiй стадiї розвiдки i оцiнки запасiв торфу, в тому числi технiко-економiчне обгрунтування дослiдної розробки родовищ та консультацiйнi послуги, визнаються видатками того перiоду, у якому вони були понесенi.
Витрати, якi безпесередньо пов'язанi з отриманням спецiальних дозволiв на користування надрами, капiталiзуються у вартостi лiцензiї на розвiдку та визнаються нематерiальним активом з дати дiї спецдозволу. Подальший облiк вiдповiдних активiв здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
Витрати, що виникають на етапi розробки родовищ, капiталiзуються у складi незавершеного будiвництва як активи розвiдки та оцiнки. Сформованi активи щорiчно перевiряють на предмет знецiнення. Якщо розвiдка родовища не дала результату або iснує ймовiрнiсть того, що понесенi витрати не призведуть до отримання доходу, то актив частково або повнiстю списують на витрати перiоду.
У разi прийняття рiшення про подальшу розробку територiї родовища, та з моменту вводу його в експлуатацiю, Товариство класифiкує капiталiзованi витрати на розвiдку та оцiнку, пов'язанi з цим родовищем, як торфовидобувнi активи у складi основних засобiв у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати на будiвництво, установку обладнання для видобутку копалин та iншi пов'язанi з цим витрати включаються в склад торфовидобувних активiв.
Iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнюється за собiвартiстю мiнус амортизацiйнi витрати та витрати вiд зменшення корисностi. Iнформацiя про знос подається у звiтi про фiнансовий стан. Нерухомiсть вiдповiдає вимогам визнання iнвестицiйною коли понад 75% її площi використовують iз метою отримання орендної плати й/або для збiльшення власного капiталу.
Оренда. Оренда, за умовами якої iстотна частка ризикiв i винагород залишається у орендодавця, класифiкується як операцiйна. Виплати, зробленi за договорами операцiйної оренди (за вирахуванням будь-яких заохочень, отриманих вiд орендодавця), включаються до звiтiв про фiнансовi результати на прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї оренди.
Строк оренди - це строк дiї укладеного орендарем договору про нескасовану оренду активу,  а також будь-який подальший строк пiсля закiнчення строку дiї договору, протягом якого орендар може, на свiй розсуд, продовжувати оренду цього активу, здiйснюючи чи не здiйснюючи оренднi платежi, тодi як у момент початку оренди iснує об'єктивна впевненiсть у тому, що орендар має намiр реалiзувати своє право оренди.
Товариство не застосовує правила облiку оренди вiдповiдно до МСФЗ 16 "Оренда" до короткострокової оренди (до 1 року) та оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (до 5000 Євро).
Товариство також скористалось винятком для незастосування МСФЗ 16 "Оренда", а саме, щодо договорiв оренди земельних дiлянок, якi використовуються для розвiдування або використання (видобування, зберiгання) корисних копалин (торфу) i вiдповiдно оренднi платежi за такi дiлянки вiдображає на прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї договорiв оренди в звiтi про фiнансовi результати.
Договори фiнансової оренди капiталiзуються на момент початку строку оренди за меншою з величин: справедливої вартостi орендованого майна та теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв. 
Якщо активи надаються в оренду на умовах операцiйної оренди, оренднi платежi, що пiдлягають отриманню, визнаються як орендний дохiд прямолiнiйно протягом всього термiну оренди.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. 
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають позики, грошi та їх еквiваленти, залишки на банкiвських рахунках, дебiторську та кредиторську заборгованiсть. 
Усi операцiї придбання i продажу фiнансових iнструментiв, якi вимагають постачання протягом часового промiжку, визначеного нормативними актами або практикою вiдповiдного ринку ("звичайнi" операцiї придбання або продажу), вiдображаються на дату здiйснення операцiї, тобто датою, на яку Товариство приймає зобов'язання доставити фiнансовий iнструмент. Усi iншi операцiї придбання i продажу визнаються на дату розрахункiв. 
Класифiкацiя i подальша оцiнка фiнансових активiв.  Фiнансовi активи у подальшому оцiнюються за амортизованою або справедливою вартiстю. При цьому iнвестицiї у борговi iнструменти, якi утримуються у рамках бiзнес моделi, метою якої є збiр потокiв грошових коштiв за договорами i якi мають потоки грошових коштiв за договорами, якi складаються виключно iз виплати основної суми та вiдсоткiв за основною сумою заборгованостi, звичайно оцiнюються за амортизованою вартiстю на кiнець подальших звiтних перiодiв. Борговi iнструменти, якi утримуються у рамках бiзнес моделi, мета якої досягається за рахунок як збору потокiв грошових коштiв за договорами, так i продажу активiв, i якi мають контрактнi умови фiнансових активiв, якi на визначенi дати генерують потоки грошових коштiв, якi являють собою виключно виплати основної суми та вiдсоткiв за основною сумою заборгованостi, оцiнюються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки у складi iнших сукупних доходiв. Усi iншi iнвестицiї у борговi iнструменти та iнструменти капiталу оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю на кiнець подальших звiтних перiодiв.  
Амортизована вартiсть розраховується iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки та визначається за вирахуванням будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi. Премiї i дисконти, включно iз первiсними витратами на проведення операцiй, включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструменту та амортизуються на основi ефективної вiдсоткової ставки для вiдповiдного iнструменту. 
Товариство використовує практичний прийом згiдно якого амортизована вартiсть фiнансових активiв iз термiнами погашення до одного року, за вирахуванням очiкуваних кредитних збиткiв, дорiвнює їхнiй номiнальнiй вартостi. 
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов'язаннями при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий ранок, на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та їх кiлькостi, що утримується Товариством. 
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструменту мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будь-якi поточнi резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан як поточнi або довгостроковi зобов'язання, залежно вiд строку погашення.
Iнструменти власного капiталу.  Iнструмент власного капiталу являє собою будь-який договiр, який свiдчить про залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування усiх його зобов'язань.  
Дивiденди за iнструментами власного капiталу визнаються у звiтi про прибутки або збитки, коли встановлене право Товариства на отримання платежiв та iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у окремому  звiтi про прибутки або збитки того перiоду, у якому вони були понесенi у результатi однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання iнвестицiй.  Iстотне або тривале зменшення справедливої вартостi iнструменту менше його первiсної вартостi є показником того, що вiн знецiнився. Сукупний збиток вiд зменшення корисностi, який визначається як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням будь-якого збитку вiд зменшення корисностi цього активу, ранiше визнаного у складi звiту про прибутки або збитки, вилучається iз власного капiталу та визнається у складi звiту про прибутки або збитки. 
Збитки вiд зменшення корисностi iнструментiв власного капiталу не сторнуються у складi звiту про прибутки або збитки.   

Зменшення корисностi фiнансових активiв. Товариство застосовує спрощений пiдхiд до визнання очiкуваних кредитних збиткiв на увесь строк дiї фiнансових активiв, як дозволено в МСФЗ 9. Товариство вiдображає очiкуванi кредитнi збитки та змiни очiкуваних кредитних втрат на кожну звiтну дату, щоб вiдобразити змiни в кредитному ризику пiсля первiсного визнання. 
Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються використовуючи матрицi мiграцiї на основi iсторичного досвiду дефолту дебiторiв та аналiзi поточного стану дебiтора. Для цiлей використання даного методу контрагенти Товариства були згрупованi за однорiдним рiвнем кредитного ризику, щодо яких Товариство розраховувало очiкуванi кредитнi збитки.
Товариство нараховує 100% резерв зменшення корисностi на дебiторську заборгованiсть, яка прострочена на термiн бiльше 365 днiв, на дебiторську заборгованiсть контрагента, який розпочав процедуру банкрутства, лiквiдацiї або фiнансової реорганiзацiї, та на дебiторську заборгованiсть контрагентiв, якi перебувають на тимчасово окупованих територiях України. Вiдповiдно до iсторичного досвiду, ймовiрнiсть повернення вiдповiдної дебiторської заборгованостi є вкрай малою.  
Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок резерву, а сума збитку визнається у звiтi про прибутки або збитки. У випадку якщо дебiторська заборгованiсть є безнадiйною, вона списується за рахунок резерву для дебiторської заборгованостi. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум включається до складу звiту про прибутки або збитки.
Класифiкацiя i подальша оцiнка фiнансових зобов'язань.  Фiнансовi зобов'язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю або за справедливою вартiстю через прибутки та збитки.  
Фiнансовi зобов'язання якi не є (i) умовною виплатою покупця при об'єднаннi бiзнесiв, (ii) утримуваних для торгiвлi, або (iii) визначених по справедливiй вартостi через прибутки або збитки, в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю використовуючи метод ефективної ставки вiдсотка. Ефективна вiдсоткова ставка - це ставка яка приводить майбутнi грошовi виплати (включаючи всi гонорари та додатковi збори сплаченi або отриманi, витрати на транзакцiї та iншi премiї або знижки) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового зобов'язання або (де доречно) бiльш коротшого перiоду, до амортизованої вартостi фiнансового зобов'язання. 
Припинення визнання фiнансових iнструментiв. Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи, коли (i) активи погашенi або права на потоки грошових коштiв вiд активiв втратили свою силу, або (ii) Товариство передало усi суттєвi ризики та винагороди вiд володiння активами, або (iii) Товариство не передало i не зберегло усi iстотнi права та винагороди вiд володiння, але втратило контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної здатностi продати актив повнiстю непов'язанiй третiй сторонi без потреби накладання додаткових обмежень на операцiю продажу. 
Фiнансовi зобов'язання припиняють визнаватись Товариством тодi, i тiльки тодi, коли зобов'язання Товариства виконанi, скасованi чи строк виконання яких закiнчився.  Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання, яке припинило визнаватись, та виплаченою компенсацiєю визнається у складi звiту про прибутки або збитки. 
Податок на прибуток. Податок на прибуток нараховується у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до українського законодавства, яке дiяло або, в основному, дiяло на звiтну дату. Податок на прибуток включає нарахування поточного податку та вiдстроченого податку i визнається у звiтi про фiнансовi результати, якщо вiн не стосується операцiй, якi вже були визнанi у тому самому перiодi у складi iнших сукупних доходiв або безпосередньо у складi власного капiталу.
Поточний податок є сумою, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати у податкових органiв стосовно оподатковуваних прибуткiв або збиткiв за поточний та попереднi перiоди. Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат. 
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується iз використанням методу балансових зобов'язань по перенесених на майбутнi перiоди податкових збитках i тимчасовi рiзницi, якi виникають мiж податковими базами активiв та зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Векселi. Деякi операцiї придбання можуть погашатися простими або переказними векселями, якi є ринковими борговими iнструментами. Операцiї придбання, якi врегульовуються векселями, визнаються на основi оцiнки керiвництвом справедливої вартостi, яка буде присвоєна пiд час таких погашень. Справедлива вартiсть визначається з урахуванням ринкової iнформацiї, яка пiддається спостереженню.
Аванси отриманi. Аванси отриманi вiдображаються у розмiрi первiсно отриманих сум. Суми отриманих авансiв передбачається реалiзувати шляхом отримання доходiв вiд звичайної дiяльностi Товариства.
Визнання доходiв. Товариство застосовує МСФЗ 15 "Доходи вiд договорiв з клiєнтами" з 1 сiчня 2018 року. Згiдно з МСФЗ 15, доходи вiд реалiзацiї визнаються для вiдображення передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, яка вiдображає суму компенсацiї, на яку пiдприємство, як передбачається, матиме право в обмiн за цi товари та послуги. Товариство використовує п'яти етапну модель для визнання доходiв: 
-	виявлення договору з клiєнтом; 
-	виявлення зобов'язань щодо виконання у договорi; 
-	визначення цiни операцiї; 
-	розподiл цiни операцiї на зобов'язання щодо виконання у договорах; 
-	визнання доходiв вiд реалiзацiї тодi, коли (або як тiльки) Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання.
Не визнаються доходами:
-	сума податку на додану вартiсть, iншi податки i обов'язковi платежi, що пiдлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв;
-	сума надходжень за договором комiсiї, агентським та iншим аналогiчним договором на користь комiтента, принципала тощо;
-	сума авансу в рахунок оплати продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
-	сума завдатку пiд заставу або в погашення позики, якщо це передбачено вiдповiдним договором;
-	надходження, що належать iншим особам.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Якщо витрати не мають безпосереднього зв'язку з певними доходами, вони визнаються в тому перiодi, коли понесенi.
Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у виглядi амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
Аналiтичнiй облiк виробничої собiвартостi готової продукцiї ведеться Товариством за об'єктами облiку витрат, а також за статтями витрат.
Товариство визнає доходи вiд реалiзацiї тодi, коли (або як тiльки) задоволене виконання зобов'язань, тобто коли контроль над товарами або послугами, який супроводжує виконання конкретних зобов'язань, був переданий клiєнту. 
Дохiд визнається за вирахуванням знижок, повернень та податкiв на додану вартiсть, експортного мита та iнших аналогiчних обов'язкових платежiв.
Вважається, що елемент фiнансування вiдсутнiй, оскiльки продажi здiйснюються iз наданням вiдстрочки платежу, що вiдповiдає ринковiй практицi.
Дебiторська заборгованiсть визнається, коли товари поставленi, оскiльки на цей момент винагорода є безумовною, тому що настання строку платежу зумовлене тiльки плином часу.
Товариство надає послуги за договорами з фiксованою винагородою. Виручка вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi та сума виручки може бути достовiрно визначена.
Товариство не очiкує укладання договорiв, в яких перiод мiж передачею обiцяних товарiв чи послуг покупцю i оплатою їх покупцем перевищує один рiк. Як наслiдок, Товариство не коригує цiну угоди на вплив вартостi грошей у часi.
Товариство зобов'язане розкривати iнформацiю про ступiнь залежностi вiд своїх основних клiєнтiв.
Подання доходiв вiд реалiзацiї валовою сумою чи на нетто-основi.  Коли Товариство дiє як принципал, доходи вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзацiї вiдображаються на валовiй основi.  Якщо Товариство продає товари або послуги як агент, доходи вiд реалiзацiї вiдображаються на нетто-основi, яка являє собою заробленi маржу/комiсiї.  Чи вважається Товариство принципалом або агентом в операцiї залежить вiд аналiзу юридичної форми i сутностi угоди, що укладається. 
Визнання витрат. Витрати вiдображаються за методом нарахування. Первiсна вартiсть реалiзованих товарiв включає цiну придбання, витрати на транспортування, комiсiї, якi стосуються договорiв постачання, та iншi вiдповiднi витрати. 
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв за позиками, процентнi витрати за зобов'язаннями з виведення активiв з експлуатацiї та рекультивацiї земель, збитки вiд дострокового погашення кредитiв, доходи з вiдсоткiв за iнвестованими коштами, доходи або збитки вiд створення фiнансових iнструментiв, використання вiдсоткiв за пенсiйними зобов'язаннями та резервами, а також прибутки i збитки вiд курсових рiзниць. 
Витрати на позики, якi стосуються активiв, для будiвництва яких потрiбен суттєвий перiод часу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi активу. Усi iншi витрати на вiдсотки та iншi витрати, понесенi у зв'язку iз позиками, вiдносяться на витрати iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. 
Доходи з вiдсоткiв визнаються по мiрi нарахування iз посиланням на фактичну дохiднiсть вiдповiдного активу.
Виплати працiвникам: пенсiйний план iз визначеними внесками. Товариство робить визначенi єдинi соцiальнi внески до Державного пенсiйного фонду України стосовно своїх працiвникiв. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової заробiтної плати i вiдносяться на витрати того перiоду, у якому вони були понесенi. Дискрецiйнi пенсiї та iншi виплати пiсля виходу на пенсiю включаються до складу витрат на оплату працi у звiтi про фiнансовi результати. 
Фiнансова звiтнiсть. Статтi у звiтi про фiнансовий стан класифiкуються як поточнi (оборотнi) або непоточнi (необоротнi).
Фiнансовий результат звiтного перiоду подається в єдиному звiтi про сукупний прибуток.
Звiт про рух грошових коштiв складається прямим методом. Виплата вiдсоткiв за користування грошовими коштами подається в звiтi про рух грошових коштiв як рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi.
	Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв.
	Створення забезпечення майбутнiх витрат на виплату вiдпускних згiдно МСБО 19 "Виплати працiвникам".
Потенцiйнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди є мало ймовiрною.
	Створення забезпечення непередбачених зобов'язань згiдно МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", iснування, яких пiдтвердиться невизначеними майбутнiми подiями, не повнiстю контрольованими Товариством, а саме судовi справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним.
Всi забезпечення переглядаються на кожну звiтну дату та коригуються для представлення поточної найточнiшої оцiнки.
Затверджено розроблений на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, пiдприємств та органiзацiй, робочий план рахункiв.
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу на звiтну дату тiльки якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про дивiденди розкривається у звiтностi, якщо вони були запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є iстотними.
Iстотними вважаються подiї сума яких перевищує  1000 грн.
5.  Iстотнi облiковi судження та оцiнки
Застосування облiкової полiтики Товариства вимагає вiд керiвництва використання професiйних суджень, оцiнок та припущень стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань, iнформацiя про якi не є такою очевидною у iнших джерелах. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi, на думку керiвництва, вважаються доцiльними у цих обставинах. Оцiнка та вiдповiднi припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших iстотних факторах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. 
Оцiнки та вiдповiднi припущення переглядаються на постiйнiй основi. Результати переглядiв облiкових оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюється такий перегляд, якщо результат перегляду впливає лише на цей перiод або у перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутнiй перiоди.
Iстотнi професiйнi судження пiд час застосування облiкової полiтики. Нижче наведенi iстотнi судження, крiм тих, для яких вимагається здiйснення оцiнок, якi зробило керiвництво у процесi застосування облiкової полiтики Товариства i якi мають найiстотнiший вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок. Нижче наведенi основнi припущення стосовно майбутнього та iншi основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, щодо яких iснує значний ризик того, що вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 
Переоцiнка основних засобiв. Товариство застосовує модель переоцiнки до своїх основних засобiв. На кожну звiтну дату Товариство проводить перевiрку балансової вартостi цих активiв iз тим, щоб визначити, чи не вiдрiзняється вона суттєво вiд справедливої вартостi.  За результатами такої перевiрки керiвництво прийшло до висновку, що балансова вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2020 року не вiдрiзняється суттєво вiд їхньої справедливої вартостi. 
Оцiнка строкiв експлуатацiї основних засобiв вимагає застосування професiйного судження з урахування строкiв експлуатацiї подiбних активiв. Товариство оцiнює строки експлуатацiї основних засобiв вiдповiдно до їх поточного технiчного стану та оцiночного перiоду, протягом якого очiкується отримати вигоди вiд використання активiв. Однак технiчний та економiчний знос i старiння часто приводять до скорочення економiчних вигод вiд активiв. Керiвництво переглядає строки експлуатацiї та збiльшує суму амортизацiйних вiдрахувань, якщо виявляється, що строки експлуатацiї активiв реально меншi вiд попередньо оцiнених.
Зменшення корисностi основних засобiв. Керiвництво проводить аналiз, щоб оцiнити, чи балансова вартiсть основних засобiв, що облiковується за переоцiненою вартiстю, суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi станом на кiнець звiтного року. Така оцiнка проводиться щорiчно та грунтується на аналiзi цiн, цiнових iндексiв, змiнах вадютних курсiв та iнших релевантних факторах. У випадку, коли результати аналiзу свiдчать про те, що балансова вартiсть основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi, Керiвництво залучає незалежних оцiнювачiв для проведення оцiнки справедливої вартостi основних засобiв.
За результатами такого аналiзу станом на 31 грудня 2020 року, Керiвництво прийшло до висновку, що балансова вартiсть основних засобiв, що облiковуються за переоцiненою вартiстю не вiдрiзняється суттєво вiд їх справедливої вартостi, i переоцiнка основних засобiв на цю дату не проводилась.
Керiвництво також переглядає балансову вартiсть активiв для визначення, чи не iснують будь якi ознаки зменшення корисностi. Ознаки зменшення корисностi основних засобiв включають аналiз ринкових умов, утилiзацiю активiв та здатнiсть використати актив для альтернативних цiлей. Якщо iснують ознаки зменшення корисностi, Товариство здiйснює оцiнку суми вiдшкодування (бiльшої з двох величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi пiд час використання), порiвнює її з балансової вартiстю i вiдображає зменшення корисностi у тiй мiрi, в якiй балансова вартiсть перевищує суму вiдшкодування. Керiвництво Товариства не виявило загальних iнддикаторiв зменшення корисностi станом на 31 грудня 2020 року.
Зменшення корисностi торгової дебiторської та iншої заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть повернення торгової дебiторської та iншої заборгованостi на основi аналiзу окремих рахункiв. Фактори, якi беруться до уваги, включають аналiз за термiнами погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi у порiвняннi iз платiжною iсторiєю та кредитними умовами, наданими клiєнтам, та доступну ринкову iнформацiю щодо здатностi контрагента здiйснити оплату. У випадку якщо фактичнi суми повернень виявляться меншими за оцiнки керiвництва, Товариство змушена буде вiдобразити додатковi витрати на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Визнання вiдстроченого податкового активу. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються у тiй мiрi, в якiй вiрогiдна реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди. Пiд час визначення майбутнього оподатковуваного прибутку та суми податкових вигiд, якi вiрогiдно отримати у майбутньому, керiвництво робить професiйнi судження та застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкувань щодо майбутнiх доходiв, якi, як передбачається, будуть достатнiми за вiдповiдних обставин. 
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне i митне законодавство продовжує розвиватися. Спiрнi нормативнi акти стають причиною рiзних тлумачень. На думку керiвництва, його тлумачення є належними i надiйними, але немає гарантiй того, що вони не стануть причиною претензiй з боку податкових органiв. 

Принцип безперервностi. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервно дiючої органiзацiї. Використовуючи це судження, керiвництвом Товариства враховувалися iснуючi намiри, прибутковiсть операцiй, наявнi матерiальнi i фiнансовi ресурси та вплив поточної економiчної ситуацiї на дiяльнiсть Товариства.
6. Застосування нових та переглянутих стандартiв
Новi МСФЗ, прийнятi станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала

МСФЗ та правки до них	Основнi вимоги	Ефективна
дата	Дострокове застосування	Застосування у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 р. 	Вплив поправок 
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти , МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка , МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї , МСФЗ 4 Страховi контракти та МСФЗ 16 Оренда	У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублiкувала поправки, що доповнюють випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок на фiнансовiй звiтностi компанiї, якi виникають, коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентiв за фiнансовим активом замiнено альтернативною базовою ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час реформи базового рiвня процентних ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних грошових потокiв або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентної ставки. з альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною). 
На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:
"	змiни договiрних грошових потокiв - компанiї не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову вартiсть фiнансових iнструментiв для змiн, що вимагаються реформою, а замiсть цього оновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтернативної базової ставки;
"	облiк хеджування - компанiї не доведеться припиняти облiк хеджування виключно тому, що вона вносить змiни, якi вимагає реформа, якщо хеджування вiдповiдає iншим критерiям облiку хеджування; i
"	розкриття iнформацiї - компанiя повинна буде розкривати iнформацiю про новi ризики, що виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляє переходом до альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагає реформа базового рiвня процентних ставок до фiнансових iнструментiв та вiдносин хеджування.	1 сiчня 2021 року	Дозволено	не застосованi	правки не мали впливу
МСБО 16 "Основнi засоби"	Поправки забороняють компанiї вираховувати з вартостi основних засобiв суми, отриманi вiд реалiзацiї вироблених предметiв, коли компанiя готує актив до його цiльового використання. Натомiсть компанiя визнає такi надходження вiд продажу та пов'язанi з ними витрати у прибутку або збитку.	01 сiчня 2022 року	Дозволено	не застосованi	правки не мали впливу
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи"	Поправки уточнюють, що "витрати на виконання договору" являють собою витрати, безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконання договору (наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також безпосередньо пов'язанi з договором (наприклад , розподiл амортизацiї об'єкта основних засобiв, що використовується при виконаннi договору).	1 сiчня 2022 року	Дозволено	не застосованi	правки не мали впливу
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"	Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансової звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'єднання бiзнесiв.
Додано виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно деяких видiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 "Збори ", а не на Концептуальнi засади фiнансової звiтностi 2018 року.	1 сiчня 2022 року	Дозволено	не застосованi	правки не мали впливу
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1	Дочiрнє пiдприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочiрньому пiдприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке переходить на МСФЗ пiзнiше своєї материнської компанiї), виконати оцiнку накопиченого ефекту курсових рiзниць у складi iншого сукупного доходу - на пiдставi такої оцiнки, виконаної материнською компанiєю на дату її переходу на МСФЗ.	1 сiчня 2022 року	Дозволено	не застосованi	правки не мали впливу
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9	Комiсiйна винагорода, що включається в "10-вiдсотковий" тест при припиненнi визнання фiнансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комiсiйної винагороди - воно включає тiльки винагороду, сплачене мiж позикодавцем i займополучателя, включаючи винагороду, сплачене або отримане вiд особи iнших сторiн.	1 сiчня 2022 року	Дозволено	не застосованi	правки не мали впливу
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16 	Стимулюючi платежi по орендi. Поправка уточнює iлюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом виключення прикладу урахування вiдшкодування, отриманого орендарем вiд орендодавця в якостi компенсацiї за понесенi витрати на полiпшення об'єкта оренди.			не застосованi	правки не мали впливу
Щорiчнi поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41	Ефекти оподаткування при визначеннi справедливої вартостi. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових коштiв, пов'язанi з оподаткуванням, не включаються до розрахункiв справедливої вартостi бiологiчних активiв. Поправка призводить до вiдповiдностi IAS 41 i IFRS 13.	1 сiчня 2022 року	Дозволено	не застосованi	правки не мали впливу
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"	Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для класифiкацiї зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Сутнiсть поправок:
"	уточнено, що зобов'язання класифiкується як довгострокове, якщо у органiзацiї є право вiдстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 мiсяцiв, а право компанiї на вiдстрочку розрахункiв має iснувати на кiнець звiтного перiоду;
"	класифiкацiя залежить тiльки вiн наявностi такого права i не залежить вiд iмовiрностi того, чи планує компанiя скористатися цим правом - на класифiкацiю не впливають намiри чи очiкування керiвництва щодо того, чи компанiя  реалiзує своє право на вiдстрочку розрахункiв;
"	роз'яснення впливу умов кредитування на класифiкацiю  - якщо право вiдстрочити врегулювання зобов'язання залежить вiд виконання органiзацiєю певних умов, то дане право iснує на дату закiнчення звiтного перiоду тiльки в тому випадку, якщо органiзацiя виконала цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду. Органiзацiя повинна виконати цi умови на дату закiнчення звiтного перiоду, навiть якщо перевiрка їх виконання здiйснюється кредитором пiзнiше; i
"	роз'яснення вимог до класифiкацiї зобов'язань, якi компанiя може або може погасити шляхом випуску власних iнструментiв власного капiталу.	01 сiчня 2023 року	Дозволено	не застосованi	правки не мали впливу
МСФЗ 17 Страховi контракти 	o	Виключення деяких видiв договорiв зi сфери застосування МСФЗ 17
o	Спрощене подання активiв i зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звiтi про фiнансовий стан
o	Вплив облiкових оцiнок, зроблених в попереднiх промiжних фiнансових звiтностях
o	Визнання i розподiл аквiзицiйних грошових потокiв
o	Змiна у визнаннi вiдшкодування за договорами перестрахування в звiтi про прибутки i збитки
o	Розподiл маржi за передбаченi договором страхування iнвестицiйнi послуги (CSM)
o	Можливiсть зниження фiнансового ризику для договорiв вхiдного перестрахування i непохiдних фiнансових iнструментiв
o	Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження перiоду звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компанiй до 1 сiчня 2023 року
o	Спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi виникли до дати переходу на МСФЗ 17
o	Послаблення в застосуваннi технiк для зниження фiнансового ризику
o	Можливiсть визначення iнвестицiйного договору з умовами дискрецiйного участi в момент переходу на новий стандарт, нiж в момент виникнення договору	1 сiчня 2023 року	Дозволено	не застосованi	правки не мали впливу

7. Доходи i витрати
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
						
Найменування статтi доходiв	2019	2020		
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв, робiт, послуг) 	153344	581904		
Вирахування з доходу	-	-		
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 	166 002	539 093		
Валовий прибуток (збиток)	-12658	42 811	
	
Iншi операцiйнi доходи 	142471	170 404		
Адмiнiстративнi витрати 	13855	15761		
Iншi операцiйнi витрати	112683	171229		
Витрати на збут 	1429	42505		
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi 	1846	-16280		
Iншi фiнансовi доходи				
Iншi доходи 	-	64		
Iншi витрати 	-	-305		
Дохiд вiд участi в капiталi	-	-		
Фiнансовi результати до оподаткування 	1846	-16521		
Чистий фiнансовий результат 	1846	-16521		

Розшифровка iнших операцiйних доходiв
Iншi доходи -всього , тис.грн.	170 404,0
 - реалiзацiя тонких вiдходiв	809,3
 - оренда транспортних засобiв	637,6
 - оплата за телефон,и	1,6
 - оренда димохiдної труби	75,0
 - зберiгання тонких вiдходiв	255,5
 - транзит вода i каналiзацiя	9,2
 - транзит електроенергiя	9 452,0
 - транзит послуг ВТУ i залiзницi та експедиторськi послуги	85 651,4
 - послуги по розмiщенню майна	422,7
 - дохiд вiд спiльної дiяльностi	10 649,0
 - оплата за  користування майданчиком	8,6
 - дохiд вiд виїмки тонких вiдходiв	360,0

 - гуртова  торгiвля вугiллям	60	288,6
-оренда земельної дiлянки	96,2
 - медогляд працiвникiв ВП "ВТУ"	7,7
-списання кредиторської заборгованостi	415,8
 - опробування та визначення якостi продукцiї, завантаження в залiзничнi вагони	1263,8
8.  Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Собiвартiсть реалiзацiї за роки, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином:
	За 2020 рiк	За 2019 рiк	
Собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї    	433 267	2 848	
Собiвартiсть реалiзацiї робiт, послуг	105 826	163 154	
Всього собiвартiсть вiд реалiзацiї	539 093	166 002	

9.  Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
	За 2020 рiк	За 2019 рiк	
Амортизацiя основних засобiв	198	189	
Витрати на персонал та вiдповiднi соцiальнi нарахування	9 051	10 753	
Податки та обов'язковi платежi		26	
Ремонт i утримання основних засобiв		35	
Iншi (витрати на послуги, вiдрядження, РКО)	6512	2 852	
Всього адмiнiстративнi витрати	15 761	13 855	
10.  Витрати на збут
Витрати на збут за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
	За 2020 рiк	За 2019 рiк	
Амортизацiя основних засобiв    			
Витрати на персонал та вiдповiднi соцiальнi нарахування	604	268	
Ремонт i утримання основних засобiв			
Iншi (витрати на послуги, матерiальнi витрати, штрафи)
Транспортно- експедиторськi послуги по органiзацiї та перевезенню вантажiв залiзничним та вантажним транспортом	1 772

40 129	1 168

	
Всього iншi операцiйнi витрати	42 505	1 429	
11.  Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати за роки, що закiнчилися 31 грудня, представленi таким чином:
	За 2020 рiк	За 2019 рiк	
Амортизацiя основних засобiв    	18	19	
Витрати на персонал та вiдповiднi соцiальнi нарахування	475	364	
Витрати на пiльговi пенсiї	4 080	3 990	
Iншi (витрати на послуги, матерiальнi витрати, штрафи)	70 225
	98 797	
Резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi
Списання ТМЦ (нестачi )                                                           
Транспортно- експедиторськi послуги по органiзацiї та перевезенню вантажiв залiзничним та вантажним транспортом	7 489
3 291
85 651,0	9 513

	
Всього iншi операцiйнi витрати	171 229	112 683	

12. Податок на прибуток
Прибуток Товариства пiдлягає оподаткуванню тiльки на територiї України. Ставка податку на прибуток в 2020 роцi становила 18%. В 2020 роцi в зв'язку з збитковою дiяльнiстю Товариство, не нараховувало i не сплачувало податку на прибуток, як i у 2019 роцi.
13. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю.
Рух за статтями нематерiальних активi був таким:
			
Вартiсть	Iншi нематерiальнi активи 	Не введенi в експлуатацiю нематерiальнi активи	Всього
31 грудня 2019р.	4057	-	4057
Надходження 	-	-	-
Вибуття	 -	 -	-
Iншi змiни	 -	 -	-
31 грудня 2020 р.	4057	-	4057
 	 	 	 
Накопичена амортизацiя	 	 	 
31 грудня 2019 р.	59	-	59
Нараховано за рiк	-	 - 	-
Вибуття	 -	 -	-
31 грудня 2020 р.	59	-	59
 	 	 	 
Залишкова вартiсть	 	 	 
31 грудня 2019 р.	3998	-	3998
31 грудня 2020 р.	3998	-	3998

Нематерiальнi активи мають визначенi строки корисного використання. Придбане програмне забезпечення капiталiзується на основi витрат, понесених для придбання та доведення їх до стану, необхiдного для їх використання. Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi, якщо такi є. У випадку зменшення корисностi балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до бiльшої з величин: вартостi пiд час використання та справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання, що оцiнюється для кожного з типiв нематерiальних активiв окремо.
14. Основнi засоби
Рух за статтями основних засобiв був таким:
 	Всього 
Первiсна вартiсть	
31 грудня 2019 р.	353758
Надходження 	281
Вибуття	14
Iншi змiни	
31 грудня 2020 р.	354025
 	
Накопичена амортизацiя	
31 грудня 2019р.	300402
Нараховано за рiк	8518
Вибуття	14
Iншi змiни	-
31 грудня 2020 р.	308906
 	
Залишкова вартiсть	
31 грудня 2019 р.	53356
31 грудня 2020 р.	45119

	Будинки та споруди	Машини та обладнання	Транспортнi засоби	Iнструменти, прилади та iнвентар	Iншi основнi засоби	Iншi необоротнi матерiальнi активи	Всього
Переоцiнена або первiсна вартiсть							
На 31 грудня 2019	202753	145797	2629	1988	314	277	353758
Надходження	-	281	-				281
Вибуття	-	14	-	-			14
На 31 грудня 2020	202753	146064	2629	1988	314	277	354025
Знос та знецiнення							
На 31 грудня 2019	(153616)	(141961)	(2578)	(1882)	(313)	(52)	(300402)
Нарахування зносу за рiк	(6338)	(2097)	(51)	(25)	(1)	(6)	(8518)
Вибуття	-	-	-	-			-
Знецiнення	-	-	-	-			-
На 31 грудня 2020	(159954)	(144044)	(2629)	(1907)	(314)	(58)	(308906)
Залишкова вартiсть							
На 31 грудня 2020	42799	2020	-	81	-	219	45119
Основнi засоби Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. 
Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо її володiння, користування та розпорядження вiдсутнi.
Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу, немає.
15. Знос, амортизацiя.
 Амортизацiя основних засобiв в 2020 роцi становила 8518 тис. грн., а в 2019 роцi становила 9588 тис. грн. Амортизацiя нараховується у звiтах про фiнансовi результати на прямолiнiйнiй основi для розподiлу витрат окремих активiв за вирахуванням їх лiквiдацiйної вартостi протягом їх очiкуваних строкiв корисного використання.

16. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть не облiковувалася на балансi товариства протягом 2020 року.
17.  Запаси
У фiнансовiй звiтностi товарно-матерiальнi запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, або за чистою реалiзацiйною вартiстю i представленi таким чином:
Назва запасiв	Станом на 31.12.2019 (грн)	Станом на 31.12.2020 (грн)
Вугiлля камяне	614 353,14	10 217 048,84
Шлам вуглевмiсткий	31 768 000,00	31 768 000,00
Концентрат вугiльний	 	53 206 804,48
Тонкi вiдходи	35 655 709,66	34 210 761,11
Вiдходи вуглезбагачення (порода)	852 384,67	1 047 970,37
Запаснi частини	17 390,06	316 445,32
Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети	126 803,39	119 769,62
Iншi виробничi запаси	4 130 181,97	5 385 589,70
Продукти	10 128,60	12 614,35
Всього	73 174 951,49	136 285 003,79

Готова продукцiя вiдображена у фiнансовiй звiтностi за виробничою собiвартiстю, втрати вiд знецiнення запасiв - вiдсутнi.
На пiдставi висновку залученої незалежної органiзацiї ТОВ "Iнститут Гiрхiмпрому" про визначення заскладованих вiдходiв вуглезбагачення хвостовищ №1 ти №2 ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" та проведеної iнвентаризацiї встановлено факт нестачi в кiлькостi 795 тис.тонн., якi вiднесено на витрати Товариства в сумi 3291 тис. грн.

18. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть.
 	2019 рiк		2020 рiк
Торгова дебiторська заборгованiсть 	168 647		310 953
За виданими авансами	3591		48999
Iнша дебiторська заборгованiсть	56 754		52 764
Резерв пiд зменшення корисностi	9513		17001
 Всього	234914		380718

На 31 грудня 2019 року торгова та iнша дебiторська заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi. На 31 грудня 2020 року створено резерв сумнiвних боргiв  17001 тис. грн. 
19. Грошовi кошти та їх еквiваленти
На 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
 	2019 рiк 	2020 рiк
Грошовi кошти в банку 	509	20 187
Грошовi кошти в касi	-	-
Разом:	509	509

20. Резерви
Рух за статтями резервiв був таким:
 	Резерв пiд судовi справи	Резерв пiд невикористану вiдпустку	Всього
На 01 сiчня 2019р.	-	309	309
Нараховано протягом року	 -	16710	16710
Використано	 -	6538	6538
Сторновано невикористанi суми	 -	 -	 -
На 31 грудня 2019 р.	-	10481	10481
Нараховано протягом року	-	8851	8851
Використано	 -	8824	8824
Сторновано невикористанi суми	 -	 -	 -
На 31 грудня 2020 р.	-	10508	10508

На 31 грудня 2020 року Товариство визнало резерв у сумi 10508 тис. грн. щодо оплати за невикористанi вiдпустки з нарахуваннями ЄСВ.

№
п/п	Назва суду, ПIБ суддi	Номер справи, найменування вiдповiдача	Суть справи	Результат розгляду
1.	Господарський суд Львiвської областi, суддя Цiкало А.I.	914/2441/15 (914/1366/20) до ТОВ "Львiв Вуглепром"	Про стягнення
549 500 грн.,
з них: 533 766, 90 грн. - основний борг; 
8 247, 80 грн. - 3% рiчних; 7 485, 96 грн. - iнфляцiйнi. 	Рiшення вiд 11.03.21р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 533 766,90 грн. - осн. борг;
7 661,53 грн. - 3% рiчних; 
6 945,24 грн. - iнфляцiйнi
2.	Господарський суд Львiвської областi, суддя Цiкало А.I.	914/2441/15 (914/1367/20) до ТОВ "Львiв Вуглепром"	Про стягнення
5 939 651, 30 грн.,
з них:  4 814 464, 36 грн. - основний борг;
977 336, 19 грн. - пеня;
80 329, 01 грн. - 3% рiчних;
67 521, 74 грн. - iнфляцiйнi.	Рiшення вiд 11.03.21р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 5 399 176,07 грн. - осн. борг;
83 702,39 грн. - 3% рiчних; 
92 146,88 грн. - iнфляцiйнi; 
654 859,96 грн. - пеня
3.	Господарський суд Львiвської областi, суддя Цiкало А.I.	914/2441/15 (914/1276/20) до ТОВ "Львiв Вуглепром"	Про стягнення
11 134 155, 34 грн.,
з них:
9 727 724, 00 грн. - основний борг;
1 199 574, 95 грн. - пеня;
148 714, 25 грн. - 3% рiчних;
58 142, 14 грн. - iнфляцiйнi. 	Рiшення вiд 03.11.2020р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 9 727 724,00 грн. - осн. борг;
58 142,14 грн. - iнфляцiйнi;
148 441,18 грн. - 3% рiчних;
1 199 574,95 грн. - пеня.

Вiдкрито виконавче провадження
4.	Господарський суд Львiвської областi, суддя Цiкало А.I.	914/2441/15 (914/204/20) до ТОВ "Вуглетрейд Захiд" (змiна назви - ТОВ "Реднек Холд"	Про стягнення
6 831 521, 31 грн.,
з них:
5 738 000, 00 грн. - основний борг;
968 542, 95 грн. - пеня;
90 550, 36 грн. - 3% рiчних;
34 428, 00 грн. - iнфляцiйнi	Рiшення вiд 05.11.2020р. задоволено частково:  5 738 000, 00 грн. - основний борг;
22 572, 50грн. - iнфляцiйнi;
90 538, 76 грн. - 3% рiчних;
967 285, 32 грн. - пеня.

06.01.21р. - вiдкрито виконавче провадження
5.	Господарський суд Львiвської областi, суддя Цiкало А.I.	914/2441/15 (914/1182/20) до ТОВ "ВТО "Укрресурс"	Про стягнення
1 432 704, 81 грн.,
з них:
1 254 613, 04 грн. - основний борг;
151 619, 14 грн. - пеня.
18 973, 87 грн. - 3% рiчних;
 7 498, 76 грн. - iнфляцiйнi.	Триває розгляд справи по сутi

6.	Господарський суд Львiвської областi, суддя Цiкало А.I.	914/2441/15 (914/595/20) до ТОВ "Компанiя "Економконсалтiнг"	Про визнання недiйсним договору про вiдступлення права вимоги № 01-19 вiд 10.06.2019р.	Рiшення вiд 17.12.2020р. договiр визнано недiйсним.
Триває апеляцiйне оскарження.
7.	Господарський суд Львiвської областi, суддя Цiкало А.I.	914/2441/15 (914/2747/20) до ТОВ ВП  "Захiдвуглезбут"	Про стягнення
316 640, 74 грн., 
з них:281 735, 00 грн. - основний борг;
18 955, 76 грн. - пеня;
8 850, 26 грн. - 3% рiчних;
7 099, 72 грн. - iнфляцiйнi.
	Рiшення вiд 25.03.21р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 281 735,00 грн. - осн. борг

8.	Господарський суд Львiвської областi, суддя Цiкало А.I.	914/2441/15 (914/2781/20) до ТОВ ВП  "Захiдвуглезбут"	Про стягнення
495 954, 50 грн.,
з них:
474 502, 50 грн. - основний борг;
13 852, 75 грн. - 3% рiчних;
 7 599, 25 грн. - iнфляцiйнi.	Рiшення вiд 25.03.21р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 795 954,50 грн. - осн. борг

9.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа №  914/2441/15
(914/2886/20) - ГУ ПФУ	Про стягнення
4 845 355, 29 грн.
ГУПФУ.	Триває розгляд справи
10.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа № 914/2441/15
(914/3057/20)	Про стягнення
27 268, 33 грн.
до ТОВ "ТД "Енерго-Iнвест".	Рiшення вiд 18.03.21р. про стягнення боргу на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
11.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа 914/2441/15
(914/3059/20)	Про стягнення
10 747, 48 грн. до ТОВ "Захiд Тепло Постач"	Рiшення вiд 18.03.21р. про стягнення боргу на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
12.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа № 914/2441/15
(914/3058/20)	Про стягнення
19 454, 80 грн.
до ТОВ "ТД "Енерго-Iнвест".	Рiшення вiд 18.03.21р. про стягнення боргу на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"
13.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа № 914/2441/15
(914/2302/20)
Донмашгруп	Про стягнення
365 357, 69 грн. (337 352, 00 грн. - основний борг, 14 029, 00 грн. - 3% рiчних, 13 976, 69 грн. - iнфляцiйнi).	Ухвалою вiд 19.11.2020р. - затверджено мирову угоду на 337 352, 00 грн. (основний борг).
14.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Мазовiта А.Б.	Справа №  914/1030/17	5 821 741, 29 грн.  - вiдшкодування пiльгових пенсiй. 	Триває розгляд справи
15.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа №  914/189/19
ТОВ "Галич-Iнвестком"	1 500 000 грн. - повернення позики.	Рiшення вiд 18.02.21р. про стягнення боргу в сумi 
1 500 000,00 грн. на користь ТОВ "Галич-Iнвестком"
16.	Червоноградський мiський суд Львiвської областi
(суддя Рудаков Д.I.)	Справа № 459/143/20	За позовом Мельника М.М. - поновлення на роботi, стягнення середньої заробiтної плати, моральної шкоди.	Ухвалою вiд 28.05.2020р. провадження у справi закрите.
Постанова Львiвського апеляцiйного суду вiд 21.01.21р. про передачу справи до Господарського суду Львiвської обл. для розгляду в межах справи про банкрутство.
17.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа № 914/3128/20 (914/2441/15)	За позовом Давидова I.М. про змiну пiдстав звiльнення.	Ухвалою вiд 30.03.21р. затверджено мирову угоду.
18.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа № 914/2441/15
За позовом ПАТ "Альфа - Банк" 	Про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" 	Триває розгляд справи. 
Стадiя санацiї.
19.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа № 910/12884/19 (914/2441/15)
до ТзОВ "Новiком".	Про визнання недiйсним договору купiвлi-продажу № 030111 вiд 03.01.2011р.	Рiшення вiд 17.12.2020р. - в задоволенi позовних вимог - вiдмовлено.
20.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа № 910/11747/19 (914/2441/15)
до ТзОВ "Новiком".	Про визнання векселiв такими, що не пiдлягають виконанню	Рiшення вiд 17.12.2020р. - в задоволенi позовних вимог - вiдмовлено.
21.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа № 910/12210/19 (914/2441/15)
до ТзОВ "Новiком".	Про визнання договору та правочинiв недiйсними.	Рiшення вiд 17.12.2020р. - в задоволенi позовних вимог - вiдмовлено.
22.	Господарський суд м. Києва.
Суддя Полякова К.В.	Справа № 910/15237/20
до ТОВ "Компанiя "Економонконсалтинг".	Про визнання недiйсним договору про вiдступлення права вимоги вiд 14.06.2018р. № 06.04.	Рiшення вiд 11.02.21р. - договiр про вiдступлення права вимоги визнано недiйсним.
23.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Цiкало А.I.	Справа № 914/2441/15
(914/3228/20)
ПрАТ "Шахта "Надiя"	Про стягнення боргу:
404 974, 43 - основний борг,
3 585, 02 грн. - 3% рiчних,
6 094, 87 - iнфляцiйнi,
43 737, 24 грн. - пеня.	Рiшення вiд 04.03.21р. про стягнення на користь ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя": 404 974,43 грн. - осн. борг;
3 585,02 грн. - 3% рiчних; 
6 094,87 грн. - iнфляцiйнi; 
14 340,08 грн. - пеня
24.	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Манюк П.Т.	Справа № 914/782/16
за позовом заступника прокурора Львiвської областi. 	Про визнання рiшень щодо приватизацiї ЦМК недiйсним.
	Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 11.04.2019р. позов заступника прокурора залишено без розгляду.
Постанова Верховного Суду вiд 10.11.2020р. - Ухвалу Господарського суду Львiвської областi вiд 11.04.2019р. залишено в силi. (без розгляду)
25	Господарський суд Львiвської областi.
Суддя Фартушок Т.	Справа № 914/979/17
за позовом заступника прокурора Львiвської областi. 	Про визнання недiйсним правочину та витребування майна з незаконного володiння	08.08.17р. - зупинено провадження у справi.
08.02.21р. - поновлено провадження .
Пiдгот. на 07.04.21р. - 10.30

Товариство прогнозує позитивне вирiшення наявних судових проваджень. Оскiльки керiвництво Товариства вважає ризик програшу судових справ малоймовiрним, то забезпечення пiд судовi справи не нараховується. 
21. Кредиторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом
Назва податку	Дата 	Сума (грн)
ПДВ	31.12.20	103 820 198,32
Орендна плата за землю	31.12.20	8 991 644,66
Рентна плата за спецiальне використання води	31.12.20	724 034,97
Плата за викиди шкiдливих речовин	31.12.20	19 193 544,03
Всього		132 729 421,98
22. Iнформацiя за сегментами
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в одному сегментi - наданя послуги переробки вугiлля та продаж вугiлля. Вся дiяльнiсть Товариства проводиться в Українi.

23. Умовнi та iншi зобов'язання
Судовi позови. Час вiд часу та у процесi звичайної господарської дiяльностi до Товариства висуваються певнi претензiї. У випадку, якщо ризик вiдтоку фiнансових ресурсiв, пов'язаних iз такими претензiями вважається вiрогiдним, у складi резерву на судовi позови визнається вiдповiдне зобов'язання. Якщо, за оцiнками керiвництва, ризик вiдтоку фiнансових ресурсiв, пов'язаних iз такими претензiями, є ймовiрним, або суму витрат неможливо достовiрно оцiнити, резерв не визнається. В процесi здiйснення господарської дiяльностi Товариство отримує претензiї, якi вирiшуються в операцiйному порядку. Керiвництво Товариства, керуючись власною оцiнкою i внутрiшнiми професiйними консультацiями, вважає, що не зазнає суттєвих збиткiв у результатi можливих судових позовiв, а тому вiдповiдний резерв у фiнансовiй звiтностi не створювався. 
Податкове законодавство. Для податкового середовища в Українi характернi складнiсть податкового адмiнiстрування, суперечливi тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актiв, якi, окрiм iншого, можуть збiльшити фiнансовий тиск на платникiв податкiв. Непослiдовнiсть у застосуваннi, тлумаченнi i впровадженнi податкового законодавства може призвести до судових розглядiв, якi, у кiнцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податкiв, штрафiв i пенi, i цi суми можуть бути суттєвими.  На думку керiвництва, Товариство виконало усi вимоги чинного податкового законодавства, але неможливо гарантувати, що при перевiрцi податковi органи не оскаржать нарахованi суми податкiв з метою збiльшення податкових надходжень до бюджету.
Пiд час звичайної господарської дiяльностi Товариство здiйснює операцiї, тлумачення яких можуть бути рiзними у Товариства та податкових органiв. У тих випадках, коли вiрогiднiсть вiдтоку фiнансових ресурсiв, що пов'язанi з такими операцiями, є високою та сума може бути достовiрно визначена, Товариство нараховує резерв пiд такi зобов'язання. Коли керiвництво Товариства оцiнює вiрогiднiсть вiдтоку фiнансових ресурсiв як ймовiрну, Товариство робить розкриття умовних зобов'язань. 
Оренднi зобов'язання. Станом на кiнець звiтного перiоду земля, на якiй здiйснює свою дiяльнiсть Товариство, використовувалась за договорами оренди з державою, строк дiї яких закiнчився чи закiнчуються по 2059 рiк, плата за якими нараховується та виплачується. Керiвництво поновлює закiнченi договори та очiкує, що цi договори будуть продовженi.
24. Управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають дебiторську заборгованiсть,  кредиторську заборгованiсть i грошовi кошти.
Основнi ризики включають: ризик змiни вiдсоткових ставок, ризик концентрацiї, валютний ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi. Товариство переглядає та узгоджує свою полiтику управлiння ризиками для мiнiмiзацiї негативного впливу цих ризикiв на фiнансовi показники дiяльностi Товариства.
Полiтика управлiння ризиками полягає у забезпеченнi належного функцiонування внутрiшньої полiтики, спрямованої на мiнiмiзацiю ризикiв.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв представленi таким чином:
	На 31 грудня 2020 року	На 31 грудня 2019 року	На 31 грудня 2018 року
Довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи	989	-	-
Дебiторська заборгованiсть  за продукцiю, товари, роботи, послуги	310 953	168 647	81 888
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	52 764	56 754	54 907
Грошi та їх еквiваленти	20 187	509	416
			
Iншi оборотнi активи	22 778	6 219	5 337
Всього фiнансових активiв	407671	232129	142548

	На 31 грудня 2020 року	На 31 грудня 2019 року	На 31 грудня 2018 року
Iншi довгостроковi зобов'язання	277	277	-
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	219 238	65 690	57 835
			
Iншi поточнi зобов'язання
221750	102 499	28 327
Всього фiнансових зобов'язань	441265	168466	86162


Ризик змiни вiдсоткових ставок. Цей ризик є незначним через те, що Товариство не залучає позики пiд вiдсотки.
Валютний ризик. Товариство здiйснює свою операцiйну дiяльнiсть на територiї України i її залежнiсть вiд валютного ризику визначається, головним чином, необхiднiстю придбання ТМЦ та основних засобiв, цiна на якi може залежати вiд змiни валютних курсiв.
Кредитний ризик. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами, розмiщеними в банках, та заборгованiстю клiєнтiв. Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за фiнансовим iнструментом стане причиною фiнансового збитку для iншої сторони у результатi невиконання своїх зобов'язань. Кредитний ризик виникає у результатi продажу Товариством продукцiї на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, у результатi яких виникають фiнансовi активи. Полiтика Товариства полягає у тому, що клiєнти, якi бажають здiйснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти перевiрку на платоспроможнiсть. Iстотнi непогашенi залишки також переглядаються на постiйнiй основi.
Ризик лiквiдностi. Зважене управлiння лiквiднiстю передбачає наявнiсть достатнiх грошових коштiв та достатнiсть фiнансування для виконання чинних зобов'язань по мiрi їх настання. Метою Пiдприємства є пiдтримання балансу мiж безперебiйним фiнансуванням та гнучкiстю у використаннi кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передплати зазвичай використовуються для управлiння як ризиком лiквiдностi, так i кредитним ризиком. Товариство здiйснює аналiз за строками оплати активiв та термiнами погашення своїх зобов'язань i планує наявнiсть лiквiдностi у залежностi вiд їх очiкуваного погашення. У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Товариство перерозподiляє ресерси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi. Основним джерелом коштiв Товариства були кошти отриманi вiд операцiйної дiяльностi, а також запозиченi кошти. Кошти використовуються для фiнансування iнвестицiй в основнi засоби Товариства i його потреб в оборотному капiталi.
25. Операцiї з пов'язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних  рiшень. При розглядi кожного можливого  випадку вiдносин зi зв'язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. У звiтному роцi операцiй з пов'язаними сторонами ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" не проводило.
26. Управлiння капiталом
Товариство  здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на забезпечення його подальшого функцiонування як безперервно дiючого пiдприємства. Метою Товариства є зростання рентабельностi капiталу за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити прибуток власникам та безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво пiдприємства здiйснює постiйний огляд структури капiталу та аналiзує вартiсть капiталу i притаманнi його складовим ризики. Товариство розглядає позики i власний капiтал як основне джерело фiнансування. Головною метою управлiння капiталом Товариства є пiдтримка достатньої кредитоспроможностi та коефiцiєнтiв забезпеченостi власними коштами з метою збереження можливостi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть. 
27. Подiї пiсля дати звiту про фiнансовий стан.
Перелiк судових рiшень, що мають вплив на фiнансовий стан Товариства пiсля звiтної дати:
№
п/п	Судова справа	Суд	Суть справи	Наслiдки розгляду
1.	№ 2а-9979/11/1370	Львiвський окружний адмiнiстративний суд	За позовом ВАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до ДПI у Сокальському р-нi про скасування ППР на суму 5 147 685, 00 грн.	Пост-ва Верх. Суду вiд 15.04.2020р. - касац. скаргу ДПI задоволено частково, справу направлено на новий розгляд. Пiдготовче провадж. на 16.04.2021р.
2.	№ 2а-10675/10/1370	Львiвський окружний адмiнiстративний суд	За позовом ВАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до ДПI у Сокальському р-нi про скасування ППР на суму 41 164 932, 37 грн.	Пост-ва Верх. Суду вiд 22.12.2020р. - касац. скаргу ПАТ "ЛВК"  задоволено частково (скасовано ППР №0004942301/2 вiд 28.10.10р. в сумi 5659414,16 грн.).
3.	№ 813/2863/16	Львiвський окружний адмiнiстративний суд (суддi Грень Н.М.; Кухар Н.А.).	За позовом ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до Червоноградської ОДПI про скасування ППР (перевiрка 2015 року).	Ухвалою вiд 31.07.2018р. провадження у справi зупинено.
4.	№ 813/4097/16	Львiвський окружний адмiнiстративний суд (суддя Хома О.П.).	За позовом Червоноградської ОДПI до ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" про стягнення поточного податкового боргу в сумi 25 075 879, 01 грн.	Позовнi вимоги роз'єднано:
Справа № 813/4097/16 - 12 195 261, 91 грн.
Справа № 813/1411/17 - 12 365 079, 00 грн.
По справi № 813/4097/16 триває апеляцiйне провадження № 876/9813/17.
5.	№ 813/1441/17	Львiвський окружний адмiнiстративний суд (суддя Хома О.П.).	За позовом Червоноградської ОДПI до ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" про стягнення поточного податкового боргу (по ППР).	Ухвалою вiд 25.04.2017р. зупинено провадження у справi до вирiшення справи № 813/228/17 (оскарження ППР).
6.	№ 813/407/17	Львiвський окружний адмiнiстративний суд (суддя Грень Н.М.).	За позовом Червоноградської ОДПI до ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" про стягнення боргу - 11 215 515, 00 грн.
	Ухвалою вiд 15.02.2018р. - зупинено провадження.
Ухвалою вiд 28.01.2021р. -провадження у справi поновлено. Розгляд справи на 16.03.2021р.
7.	№ 2а-1346/12/1370	Львiвський окружний адмiнiстративний суд	За позовом ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до ДПI у Сокальському р-нi про скасування ППР на суму 61 239 248, 00 грн.	Пост-ва Верх. Суду вiд 23.10.2020р. - касац. скарга ПАТ "ЛВК" залишено без задоволення (пост-ва I iнст. та ухвала апеляц. iнст. - без змiн, всi ППР в силi).
8.	№ 813/1079/13-а	Львiвський окружний адмiнiстративний суд (суддя Брильовський Р.М.)	За позовом ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до Червоноградської ОДПI про скасування ППР на суму 90 327 551, 38 грн.	Ухвалою вiд 20.12.2016р. зупинено до прийняття рiшення у справi № 2а-1346/12/1370.
9.	№ 2а-8228/12/1370	Львiвський окружний адмiнiстративний суд (суддя Брильовський Р.М.)	За позовом ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до Червоноградської ОДПI про скасування ППР на суму 1 174 128 грн.	Ухвалою вiд 17.11.2016р. зупинено до прийняття рiшення у справi № 2а-1346/12/1370.
10.	№ 813/228/17	Львiвський окружний адмiнiстративний суд (суддя Хома О.П.)	Позов ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" до Червоноградського ОДПI про скасування ППР	Ухвалою вiд 13.09.2019р. зупинено провадження у справi до набр. закон. Сили рiшенням ГСЛО у спр. №914/2441/15 в част. нового розгляду кред-х вимог ТОВ "Новiком".
11.	Справа № 1.380.2019.006137	Львiвський окружний адмiнiстративний суд (суддя Грень Н.М.)	Позов ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" про скасування ППР	Ухвалою вiд 09.06.2020р. зупинено провадження у справi до набр. зак. сили рiшенням ЛОАС у спр. №813/4788/17.


Пiсля дати звiту про фiнансовий стан i до дати затвердження фiнансової звiтностi не вiдбулося суттєвих подiй, якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi компанiї, та якi необхiдно було б вiдображати у фiнансовiй звiтностi.
28. Змiни в нерозподiленому прибутку(непокритому збитку) станом на 01.01.20 року.
1.	Компанiя в ряд. 1050 Балансу облiковувала гудвiл в сумi 10044 тис.грн., який згiдно пояснень керiвництва, є насправдi збитком, понесеним в перiод приватизацiї ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" з 29.02.2008 р. по 08.05.2008 р. i не вiдповiдає визначенню "гудвiл" наведеному в МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" i вiдповiдно не може визнаватись активом. Отже, активи Компанiї завищено та непокритий збиток занижено на 10044 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) скориговано на початок в сумi 10044 тис. грн.
2. Згiдно ухвали №914/2442/15 вiд 18.03.2016 року про банкрутство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" затверджено реєстр кредиторiв. Наказом №606 вiд 31.12.20 р. привести у вiдповiднiсть та вiдобразити в бухгалтерському облiку вимоги другої черги вiдповiдно до п.2.2 Ухвали у справi №914/2442/15: 
-	п.2.4.5 ДП "Львiввугiлля" - в сумi 64 062 604,16 грн (основний борг)
-	п.2.4.15 ДП "Волиньвугiлля" - в сумi 12 716 838,25 грн (основний борг)
-	п.2.4.17 ДП "Шахта №1 "Нововолинська" - в сумi 9 349 281,76 (основний борг)
В бухгалтерському облiку, приведенено у вiдповiднiсть та скориговано на такi суми:
-	п.2.4.5 ДП "Львiввугiлля" - в сумi 48 296 012,64 грн 
-	п.2.4.15 ДП "Волиньвугiлля" - в сумi 12 517 106,17 грн 	
-	п.2.4.17 ДП "Шахта №1 "Нововолинська" - в сумi 9 349 281,76 
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) скориговано на початок в сумi 70162 тис. грн.
3. Товариство орендує земельну дiлянку, яка знаходиться на територiї Сiлецької с/р Сокальського р-ну Львiвської обл. розмiром 7,0713 га згiдно договору оренди землi вiд 26.10.2010 р. термiном на 49 рокiв. Недотримуючись вимог МСФЗ 16 "Оренда", Товариство не оцiнило та не вiдобразило в бухгалтерському облiку актив з права користування та зобов'язання з оренди. Внаслiдок чого станом на 01.01.20 р. нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) скориговано на початок в сумi 51728,20 грн.
Змiни в нерозподiленому прибутку(непокритому збитку) за всiма операцiями станом на 01.01.20 року становили -80258 тис. грн. 
29. Вплив пандемiї коронавiрусу COVID-19
З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво сильно вплинуло на економiчне становище як України. Значна кiлькiсть компанiй в країнi вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй, у тому числi i компанiї ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя". Фiнансова система в країнi на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi працює вiдносно стабiльно, але має суттєвi валютнi ризики. Постiйна нестабiльнiсть на енергетичному ринку країни не додає впевненостi у довгострокових контрактах. 
Компанiя ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" визначила, що цi подiї є некоригуючими по вiдношенню до фiнансової звiтностi за 2020 рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2020 та результати дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з COVID-19.
Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, а також ефективнiсть державної пiдтримки на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства в майбутнiх перiодах.



Керiвник                                                             Степаненко I.Є.
Головний бухгалтер                                                  Потоцька I.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Аудиторська фiрма Приватне пiдприємство "Аудит-ФАГ"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
 25089923
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
43005, Волинська область,мiсто Луцьк, вулиця Шопена, 22А, офiс56
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
1850
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 349/4, дата: 28.09.2017
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2020 по 31.12.2020
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку №2, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також запровадження на всiй територiї України карантину з метою запобiгання поширенню коронавiрусу COVID-19 з 12.03.2020 року по 30.04.2021 року можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 2, дата: 14.01.2021
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 14.01.2021, дата закінчення: 09.04.2021
12
Дата аудиторського звіту
09.04.2021
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
145 000,00
14
Текст аудиторського звіту

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Аудит-ФАГ"

(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1850 вiд 26 сiчня 2001 року, видане Аудиторською палатою України)
Україна, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офiс 56, тел.  (095) 022 19 39


ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства 
"Львiвська вугiльна компанiя"
за 2020 рiк

         
                            Акцiонерам та керiвництву
Публiчного акцiонерного товариства 
"Львiвська вугiльна компанiя"
					        
ЗВIТ ЩОДО  АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" (надалi "Компанiя") (код ЄДРПОУ 35879807; дата державної реєстрацiї 08 травня 2008 року; мiсцезнаходження: село Сiлець, Сокальський район, Львiвська область, Україна, 80086), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал а також опис основних положень облiкової полiтики Компанiї та iншi примiтки за рiк, який закiнчився на зазначену дату.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2020 р., та її фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.

Основа для думки iз застереженням

1.	Компанiя не вiдобразила в облiку поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в розмiрi 53380 тис.грн. в результатi судових рiшень у Справi № 2а-10675/10/1370, Справi № 2а-1346/12/1370.

2.	В результатi аудиторської перевiрки встановлено розбiжностi в даних бухгалтерського облiку щодо поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом з даними звiрки з ДПС в сумi 118158 тис. грн. Ми не змогли отримати достатнiх та належних аудиторських доказiв, якi би пояснювали данi вiдхилення.

3.	ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" в неповному обсязi створює резерви на сумнiвну дебiторську заборгованiсть. Згiдно облiкових даних Компанiя має створити резерв з простроченої заборгованостi на суму - 101449 тис. грн. (в т.ч. векселi одержанi 4916 тис. грн), отже активи Компанiї завищено та непокритий збиток занижено на 101449 тис.грн.



Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi

Ми звертаємо увагу, що розмiр непокритих збиткiв Пiдприємства на 31.12.2020 року  складає 398547 тис. грн., а на 31.12.2019 року їх сума становила 382026 тис. грн. Пiдприємство має вiд`ємнi чистi активи в розмiрi 88153 тис.грн. на 31.12.2020р., та вiдповiдно 71632 тис.грн. станом на 31.12.2019 р., сукупний дохiд за 2020 рiк має вiд'ємне значення i склав вiдповiдно -16521 тис.грн., на дату балансу поточнi зобов'язання Пiдприємства перевищили його загальнi активи в 1,4 рази. Цi подiї вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. За винятком питання, зазначеного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi Звiту про корпоративне управлiння, який є частиною Звiту керiвництва за пiдсумками роботи Компанiї у 2020 роцi, складеного вiдповiдно до вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480 вiд 23.02.2006 року, який ми отримали до дати цього звiту. 

При перевiрцi iнформацiї у звiтi Компанiї про корпоративне управлiння, розкриття якої є передбачено вимогами  п. п. 1 - 4 частини 3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми не виявили невiдповiдностi цiєї iнформацiї вимогам зазначених вище пунктiв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На думку аудиторiв, iнформацiя що зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Компанiї, розкриття якої вимагається п.п. 5 - 9 частини 3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", узгоджується з отриманою iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

Iнша iнформацiя також складається зi Звiту про управлiння за пiдсумками роботи Пiдприємства у 2020 роцi, який складається вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996, який ми отримали до дати цього звiту аудитора.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку №2, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також запровадження на всiй територiї України карантину з метою запобiгання поширенню коронавiрусу COVID-19 з 12.03.2020 року по 30.04.2021 року можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання;
o отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової iнформацiї суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi Компанiї для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, нагляд та виконання аудиту Компанiї. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами аудиторської думки.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.



Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до вимог до аудиторського висновку, передбаченого статтею 75 Закону України "Про акцiонернi товариства".
За результатами перевiрки дiяльностi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" за 2020 рiк, управлiнським персоналом Компанiї пiдготовлено звiт, яким пiдтверджується достовiрнiсть даних фiнансової звiтностi. Додатково дiяльнiсть ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" регулюється Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".

Ми пiдтверджуємо, що ми не надавали послуг, що забороненi МСА чи статтею 6, пунктом 4 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та що ключовий партнер з аудиту та аудиторська фiрма були незалежними по вiдношенню до Компанiї при проведеннi аудиту.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
1.  Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит - ФАГ".
2.  Мiсцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А  офiс  56.
3.  Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит - ФАГ" внесене до роздiлiв "Суб'єкти аудиторської дiяльностi" та "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi АПУ за № 1850.

Сертифiкований аудитор 								Чух А.Я.
(сертифiкат №006807 вiд 28.04.2011р. продовжено 
рiшенням АПУ вiд 31.03.2016 №323/2р.)

12.04.2021  р.



XVI. Твердження щодо річної інформації
Фiнансовi результати, вiдображенi у рiчнiй звiтностi Товариства, достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства та результати господарювання в усiх суттєвих аспектах, згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдають вимогам чинного законодавства. Простежується вiдповiднiсть показникiв окремих форм рiчної фiнансової звiтностi Товариства один одному, а також показники рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку.


