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11 жовтня 2021 на сайті https://marlin.org.ua/, було опубліковано статтю під назвою 
«Держпідприємство заборгувало третину мільярда за виставку в Дубаї» (електронне 
посилання - https://marlin.org.ua/news/derzhpidpryiemstvo-zaborhuvalo-tretynu-miliarda-za-
vystavku-v-dubai/).

Опублікована інформація у статті є некоректною та дезінформує суспільство.
Усі договори, які уклало ДП «ЕКСПО-2020» на виконання зобов’язань щодо участі 

України у Всесвітні виставці ЕКСПО-2020, опубліковані у системі Прозоро згідно вимог 
Закону України «Про публічні закупівлі».

Також зазначаємо, що усі зобов’язання щодо оплати робіт за вищезазначеними 
договорами по авансовим платежам виконані, прострочена кредиторська заборгованість 
ДП «ЕКСПО-2020» перед підрядниками відсутня. Неоплачена частина робіт згідно 
договорів буде погашена за результатами проведення ЕКСПО-2020, яке триватиме 
впродовж шести місяців. 

У відповіді Мінекономіки № 2142-02/46605-09 від 22.09.2021 інформація наведена 
згідно вимог ведення бухгалтерського обліку, про що зазначено в четвертому абзаці листа.

Відповідно до п. 3 Розділу ІІ Національного Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» форма і склад статей фінансової 
звітності визначаються Національним положенням (стандартом) і наводяться у додатках 1 
і 2 до цього Національного положення (стандарту).

Так як ДП Експо-2020 є малим підприємством, воно подає скорочену звітність, і у 
ній Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення ідуть одним рядком 
(1595).

Цільове фінансування – це гроші, які отримано ДП “ЕКСПО-2020” з державного 
бюджету для підготовки та забезпечення участі України у Виставці в рамках виконання 
програми Мінекономіки КПКВК 1201030 “Забезпечення двостороннього співробітництва 
України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та 
організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, 
виставках” (337 510,5 тис. гривень). Зазначена сума не є кредиторською заборгованістю 
ДП “ЕКСПО-2020” перед контрагентами, а є складовою рядка 1595 фінансової звітності 
ДП “ЕКСПО-2020” (форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” станом на 30.06.2021. 

Водночас кредиторська заборгованість ДП “ЕКСПО-2020” з контрагентами за 
товари, роботи і послуги у розумінні авторів статті на сайті https://marlin.org.ua/ 
відображена у рядку 1615 форми № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” та станом на 
30.06.2021 відсутня. Згідно Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
це «Поточні зобов’язання».

Зважаючи на зазначене, прошу надати на сайті відкориговану інформацію.

Заступник                                                                                                              Михайло ЛЕВ
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