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ДОДАТОК ДО АУДИТОРСЬКОГО ЗВ1ТУ (ЗВ1ТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного пакету фшансовоТ звггност!

Акцшиерного товариства «Запор1зький алюмйневий комбшат»
за 2018 рж

У зв’язку 13 тим, що Акцюнерне товариство «Запор13ький алю мжевий комбшат» 
вщноситься до пщприемств, що становлять сусшльний штерес, ми вносимо до 
АУДИТОРСЬКОГО ЗВ1ТУ (ЗВ1ТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо повного пакету 
фшансовоТ зв1тност1 Акцюнерного товариства «Запор13ький алюмнпевий комбшат» за 
2018 р1к, складеного 24 липня 2019 року, додатков1 роздши, як1 вимагаються МСА 701 та 
статтею 14 Закону УкраТни «Про аудит фшансово! зв1тност1 та аудиторську Д1яльн1сть» В1Д 
21.12.2017 № 2258.

Додатковий роздш до частини «1. Зв1т щодо аудиту фшанеово1 звггнос г1» 

Ключов! питания аудиту

Ключов1 питания аудиту - не питания, як1, на наше професшне судження, були 
значущими пщ час нашого аудиту ф1пансовоТ зв1тност1 Пщприемства за поточний период.

Ц1 питания були розглянут1 у контекст! нашого аудиту финансово!- зв1тност1 в 
цшому та враховувались при формуванн1 думки щодо не!’, при цьому ми не висловлюемо 
окремо1 думки щодо цих питань.

Кр1м питань, викладених у розд1Л1 «Основа для негативно'1 думки», ми визначили, 
що немае 1нших ключових питань аудиту, шформащю щодо яких слщ надати в нашому 
з в т .

Додаткова частина «3. Звгг щодо виконання вимог Закону УкраУни «Про 
аудит финансово! зв1тност1 та аудиторську Д1яльн1сть» вщ 21.12.2017 № 2258».

Статтею 14 Закону УкраТни «Про аудит фшансовоТ звгшост! та аудиторську 
Д1яльн1сть» В1д 21.12.2017 № 2258 вимагаеться у аудиторському з в т  за результатами 
обов’язкового аудиту п 1дприемства, що становить суспшьний штерес, наводити додаткову 
шформащю.

Власникам цшних папер1в АТ «ЗАлК» 
Нацюнальнш ком1сп з Ц1нних папер1в та фондового ринку
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Вибгр суб’екта ауд и тор с ь ко! д 1ял ьностс
Ми були обраш аудитором фшансовоТ звггаоеп Акцюнерне товариство 

«Запор1зький алюмш 1евий комбинат» за 2018 рис ргаенням дирекцп АТ «ЗАлК» вщ 24 
кв1тня 2019 року. Загальна тривалють виконання аудиторського завдання складае 3 роки.

Аудиторсьш оцшки
Шд час аудиту фшансово!’ зв1тност1, за результатами якого складено цей 

Аудиторський зв1т, ми виконали аудиторсьш оцшки ризиюв суттевого викривлення 
шформацп у фшансовш зв1тноеп, що перев1рялася, зокрема внаслщок шахрайства, що 
включають:

Питания можливостг погашения дебгторсъкоЧ заборгованостг
Ми провели анал1з дебггорськоТ заборгованост1 станом на 31.12.2018 року. Загальна 

сума товарно'1 дебтторськоТ заборгованост1 станом на 31.12.2018 складае 12, 2 млн. грн. 
(ряд. 1125 Балансу). Ми отримали докази тдтвердження деб1торсько1 заборгованооп у 
сум1 10,3 млн. грн. на тдстав1 П1дтверджень заборгованоеп, наданих нам у 2018 рощ, та 
проведения альтернативних аудиторських процедур.

Проте погашения тако'1 заборгованост1 (включаючи взаемозалши 13 кредиторською 
заборговагпстю АТ «ЗАлК») у 2018 рощ, вказують на ризики, яю 1снують для 
шдприемства щодо можливос'Г! погашения заборгованос'п у 2019 роц1 та наступних роках.

Д и у  вгдповгдъ та вэюипи заходи
Ми обговорили 13 управл1нським персоналом питания стосовно дебггорськоГ 

заборгованост1 та юнування ризику непогашення заборгованост1 у 2019 рощ та майбутшх 
перюдах. Ми рекомендували п1дприемству провести позовш заходи стосовно стягнення 
заборгованост1. У раз1, якщо так1 заходи не призведуть до погашения заборгованосп, ми 
рекомендували визнати кредитш збитки по такш заборгованост1.

Серед щентиф1кованих нами ризиюв значущ1 ризики, я й  потребували нашо'1 
особлнвоТ уваги 1 призвели до модиф1кацп нашог думки викладеш у роздш1 «Основа для 
негативноГ думки».

Резулыпатившсть аудиту в частит виявлення порушень, зокрема, пов’язаних 
13 шахрайством.

Зпдно результате нашого аудиту, вс1 виявлеш порушеиня були обговорен! з 
управлшським персоналом Товариства, Т1 з них, яю потребували внесения виправлень у 
фшансову зв1тшсть не були виправлень Ми отримали листа вщ управлшського персоналу, 
що виявлеш викривлення будуть виправлеш у наступному рощ. Вс1 суттсв1 невиправлен1 
викривлення описаш у роздш1 «Основа для негативно'1 думки». Виявлен1 нами порушення 
не пов’язаш з ризиком шахрайства.

1нше
Цей аудиторський звп узгоджеиий 13 додатковим зв1том для тих, кого надшено 

найвищими повноваженнями.
Протягом зв1тного року ми не надавали АТ «ЗАлК» послуги, перел1чен1 у частиш 4 

ст. 6 Закону Украши «Про аудит ф1нансово1 зв1тност1 та аудиторську Д1яльн1сть» В1Д 
21.12.2017 № 2258.

Ми шдтверджуемо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ «АФ «Каштал Аудит» е 
незалежними вщ АТ «ЗАлК» пщ час проведения аудиту фшансово1 зв1тност1 компани за 
2018 рис.

У зв1тному 2018 рощ ТОВ «АФ «Каштал Аудит» не надавало АТ «ЗАлК» шип 
послуги, кр1м послуг з обов’язкового аудиту.
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Метою нашого аудиту е тдвищ ення ступеня довари визначених користувач!в до 
финансово! зв1тност1 Товариства. Це досягаеться через висловлення нами думки про те, чи 
складена фшансова зв т й ст ь  у всхх суттевих аспектах вщповщно до МСФЗ.

Наш аудит проведено зпдно з МСА та вщповцдаими етичними вимогами 1 вш надае 
нам можливють формулювати таку думку. Внаслщок властивих для аудиту обмежень 
бшышсть аудиторських доказгв, на основ1 яких сформован! нанп висновки та на яких 
Грунтуеться наша думка, е швидше переконливими, шж остаточними, а отже аудит не 
надае абсолютно!' гаранта, що фшансова зв1тшсть не м ютить викривлень, 1 наш аудит не 
гарантуе майбутню життездатн1сть Товариства, ефектившсть чи результативн!сть ведения 
справ Товариства управлшським персоналом

Основш б/домост/ про аудиторську фгрму

Аудит проведено Товариством з обмеженою вщгювщалыпстю «Аудиторська ф1рма 
«Кап1тал Аудит», номер реестрацп в Реестр! аудиторов та суб’екпв аудиторсько‘1 
д1яльност1 4549.

Партнером завданн: штатом якого е цей зв1т незалежного аудитора, е

Падалка О.О.

Вщ 1МС1П ТОВ «АФ «Кап1тал Аудит» аудитор Дядюра 1.Г.

69035, м. Запоргжжя, пр. Соборний, 170Б, прим. № 1, 
тел. (061)213-17-45

07 кв1тня 2020 року
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