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I. ЗВ1Т Щ О ДО  А У Д И Т У  Ф Ш А Н С О В О ! ЗВ1ТНОСТ1

Н Е ГА Т И В Н А  Д У М К А

Ми провели аудит фшансово '1 зв1тност1 Акционерного товариства «Запор1зький виробничий 
алюм1Н1евий комбшат» (дал1 -  Пщприемство, АТ «ЗАлК»), код СДРПОУ 00194122, що 
складаеться з Балансу (Звггу про фшансовий стан) станом на 31.12.2019 року, Звггу про 
фшансов1 результата (Зв1ту про сукупний дохщ) за 2019 рис, Звггу про рух грошових к о и тв  
(за прямим методом) та Зв1ту про власний каштал за рж, що закшчився зазначеною датою, 1 

ПрИМ1ТОК ДО фшаНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1, включаючи СТИСЛИЙ виклад значущих облкових ПОЛ1ТИК.

На нашу думку, оскшьки питания, описан! в роздш  «Основа для нёгативноТ думки» нашого 
зв1ту, е значущими, фшансова звггшсть, що додаеться, не вщображае достов1рно фшансовий 
стан Шдприемства на 31 грудня 2019 року та и фшансов! результати 1 грошов1 потоки за рш, 
що закшчився зазначеною датою, вщповщно до М1жнародних стандарт1в фшансово'1 

ЗВ1ТНОСТ1 (МСФЗ).

О С Н О ВА  Д Л Я  Н Е Г А Т И В Н О ! Д У М К И

1. Вщповщно до вимог МСБО 16 «Основш засоби», Пщприемство прийняло модель облшу 
основних засоб1в за справедливою вартютю, визиачеиою незалежними професшними 
оцшювачами, що вимагае проведения переоц1нки вартост1 основних засоб1в 13 достатньою 
регуляршстю таким чином, щоб балансова вартють основних засоб1в станом на зв1тну дату 
суттево не вщр1знялась вщТх справедливо! вартость
Нам не надано документальних пщтверджень зд1Йснення Пщприемством оцшки 
справедливоТ вартост1 основних засоб1в станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року чи у 
найближчих до зв1тного перюдах.
При цьому, перв1снаварт1сть повнютю амортизованих основних засоб1в станом на 31.12.2019 
року складае 357 782 тис.грн.
Балансова варткть основних засоб1в, як1 тимчасово не використовуються, станом на
31.12.2019 року складае 16 725 тис.грн.
За результатами швентаризацп станом на 11.03.2019 року виявлена нестача основних засоб1в 
та визначеш розукомплектоваш основн1 засоби, вартють яких не визначена 1 узгоджуеться з 
Фондом державного майна станом на дату випуску цього зв1ту.
За вщсутност! актуально'1 незалежно‘1 оц1нки основних засоб1в П1дприемства, ми не мали 
змоги отримати достатш та незалежн1 аудиторськ1 докази щодо поточно'1 справедливо! 
вартост! основних засоб1в, яка в1дображена у щй фшансовш зв1тност1 у сум1 61 527 тис.грн. 
та 41 613 тис.грн. станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року вщповщно.
У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити чи юнувала потреба у будь-яких коригуваннях 
цих сум станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року, а також вщповщного впливу таких 
коригувань на резерв переоцшки та вщстрочеш податков1 зобов’язання станом на щ дата, 
витрати на зное 1 амортизацию, та витрати з податку на прибуток за 2019 р. Ми не мали змоги 
оцшити вплив такого вщхилення П1дприемством В1д вимог МСФЗ та власноУ обл1ково1 
политики на цю ф1нансову зв1тн1сть. Проте, на нашу думку, з огляду на суттев1сть сум 
вартост1 необоротних актив1в у склад1 актив1в (48,9% та 48,2% вщповщно), вплив 
зазначеного питания на фшансову зв1тн1сть Пщприемства може бути суттевим 1 

всеохоплюючим.

2. Станом на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року у баланс! Пщприемства вщображено 
1нвестиц1йну нерухомють залишковою варт1стю вщповщно 16 732тис.грн. (10,5% вартосп 
актив1в) та 22 887тис.грн. (17,1% вартост1 актив1в)
Пщприемство прийняло модель обл1ку 1нвестиц1Йио1 нерухомост! за С0б1варт1Стю.



У даному випадку п.32 МСБО 40 «1нвестицшна нерухомють» вимагае розкриття шформащ'У 
про справедливу вартють швестицшноУ нерухомосп.
Нам не надано документа, яю б пщтверджували справедливу вартють швестицшноУ 
нерухомост1 станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року. 1нформащя про справедливу 
вартють швестицшноУ нерухомост1 не розкрита у приметках до р1чно! фшансовоУ зв1тност1 

Пщприемства.
За умови вщсутност! актуальноТ незалежноУ оцшки поточноУ справедливо! вартост1 
швестицшноУ нерухомост1 ми не мали змоги отримати достатш та незалежш аудиторсью 
докази щодо справедливо '1 вартост1 швестицшноУ нерухомост1, яка вщображена у цш
ф ш аН С О В Ш  ЗВ1ТНОСТ1.

3. Вщповщно до п. 12 МСФЗ (1РК.8) 36 «Зменшення корисност1 актив1в», Пщприемство 
повинно здшснити ощнку наявност1 ознак того, що корисшсть активу може зменшитися.

У склад! каштальних швестицш Пщприемством враховаш витрати на бущвельно-монтажш 
робота та обладнання, передане у монтаж, загальною вартютю 9 618 тис.грн., з яких 9 597 
тис.грн. (99,8 %) в бухгалтерскому обл1ку тривалий час знаходяться без руху.
Враховуючи, що Пщприемство не працюе за основним видом д 1яльност1, не можливо 
визначити чи зможе Пщприемство отримати в майбутньому економ1чну вигоду вщ 
використання цього об'екта.
На нашу думку, з урахуваннями вимог МСБО 36, Пщприемство повинно було вщобразити 
залишкову варткть незавершених каштальних швестицш, що не вщповщають критер1ям 
визнання активами, у витратах перюду, у якому таке знецшення вщбулося,.
За умови вщображення незавершених кап1тальних 1нвестиц1й, що мають ознаки зменшення 
корисност1, за переглянутою варттстю, у П1дприемства 1мов1рно суттево зменшилась би 
варт1сть незавершених каштальних швестицш.
3 об’ективних причин ми не мали змоги отримати достатш та незалежш аудиторськ1 докази 
щодо наявносп ознак можливого знецшення вказаних об’екта  незавершеного буд1вництва 
Пщприемства станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року вщповщно до МСБО 36 
«Зменшення корисност1 актив!в». Також ми не мали змоги визначити суму очшуваного 
вщшкодування активу та необхщш коригування, яю необхщно було би зробити для 
визначення можливих втрат вщ знецшення для вщображення активу у цш фшансовш 
зв1тност1 Пщприемства.
На нашу думку, вплив зазначеного питания на фшансову зв1тшсть Пщприемства може бута 
суттевим, проте не всеохоплюючим.

4. Залишок запасав Пщприемства станом на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року складае 
вщповщно 29 925тис.грн. та 30 643тис.грн. (18,7 % та 22,9 % загальноУ суми актив1в).

Вщповщно до п.9 МСБО 2, запаси пщлягають оцшщ та вщображенню в фшансовш зв1тноеп 
за найменшою 13 двох величин: соб1варт1стю або чистою вартютю реал1зац11.
Варт1сть запасов у розм1р1 21 673,15тис.грн., квал1ф1кованих управл1нським персоналом як 
не.шквщш, визначена за юторичною соб1варт1стю, що не вщпов1дае вимогам п. 9 МСБО 
(1РК.8) 2 «Запаси».
За умови вщображення запаав, що мають ознаки знецшення (нелжвщш), за чистою вартютю 
реашзащУ, у Пщприемства суттево зменшилась би вартють запас1в, в1дображена у Баланс! 
(Звш про фшансовий стан) на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року, а також збшьшились би 
1НШ1 операцшш витрати на суму уц1нки таких запас1в. Розм1р власного кап1талу зменшився 
би на таку ж суму.
3 об’ективних причин ми не змогли ощнити можливий вплив цього вщхилення вщ вимог 
МСФЗ на суму запас1в, в1Дображених в Балака (Зв1т1 про фхнансовий стан) станом на
01.01.2019 року та 31.12.2019 року, а також вщповщний вплив таких коригувань на шип 
операцшш витрати, вщображеш у З в т  про фшансов! результата (Зв1т1 про сукупний дохщ)



за р1к, що закшчився 31.12.2019 та на суму власного кашталу Шдприемства станом на 
зазначену дату.
На нашу думку, вплив зазначеного питания на фшансову зв1тнють Шдприемства е суттевим, 
проте не всеохоплюючим.

Станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року в З в т  про фшансовий стан (рядок 1505) 
Шдприемство визнало пенсшш зобов’язання у розм1р1 123 580 тис.грн. (92,2% пасив1в 
Шдприемства)

Шдприемство мае робоч1 мюця, яю вщповщають критер1ям, визначеним Списком №1 1 

Списком № 2 (дал1 - «Списки») виробництв, роб1т, професш, посад 1 показншав, зайнятють 
на яких дае право на пенс1Ю за вжом на пшьгових умовах (даш - «пшьгов1 пеней»), У зв'язку 
з цим, Шдприемство бере участь у державному пенешному плаш з установленими 
виплатами, затвердженому у законодавчому порядку 1 обов'язковому для вс1х пщприемств, 
що мають робоч! мюця, атестоваш за вказаними Списками.
Для визначення оцшки загального иенешного зобов’язання необхщний значний р1вень 
припущень 1 суджень. Незначш змши у ключових припущеннях (ставки дисконту, шдексу 
споживчих цш. р1вня смертности темшв зростання майбутньоУ заробггно1 плати ьтлн.) 
можуть суттево вплинути на величину пенешних зобов’язань Шдприемства.
Ми не змогли шдтвердити розм1р вказаних пенешних зобов’язань, оскшьки нам не було 
надано жодних розрахунк1в, в тому числ1 актуарних розрахунк1в, як1 б пщтверджували 
правильн1сть 1'х визначення та вщображення в баланс! станом на 31.12.2019 року у розм1р1 
123 580 тис.грн.
Оскшьки поточна вартють вказаних пенешних зобов’язань у 2018 рощ зросла на 
13 241,Отис.грн. у пор1внянш з 2017 роком, вплив зазначеного питания на фшансову 
зв1тшсть Шдприемства станом на 31.12.2019 року може бути суттевим.

Станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року у склад1 Балансу (Звггу про фшансовий стан 
(рядок 1500)) Шдприемством облковуються вщетрочеш податков1 зобов’язання на суми 
тимчасових р1зниць, як1 е иохщними вщ р1зниц1 вартост1 необоротних активов у 
бухгалтерському та податковому обл1ку, у розм1р1 74 083тис.грн. та 73 159 тис.грн., або 
46,3% та 54,6% валюти балансу вщповщно.
Поряд з цим, непокри’п збитки П1дприемства станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року 
становлять 7 037 588тис.грн. та 7 104 376тис.грн. в1Дпов1Дно, що спричинюе виникнення 
податковоГ р1зниц1 у В1ДПОВ1ДНОСТ1 до МСБО 12 «Податки на прибуток» та е пщетавою для 
визнання в1дстрочених податкових актив1в.
Враховуючи вимоги п.п. 24, 28, 35, 74, 75, 82 МСБО 12 «Податки на прибуток», 
Шдприемство станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року зобов’язане було визнати 
вщетрочеш податков1 активи у розм1р1, який щонайменше дор1внюе суш вщетрочених 
податкових зобов’язань та при формуванш показник1В балансу (Звггу про ф1нансовий стан) 
«згорнути» так1 В1ДСтрочен1 податков1 активи та наявш вщстрочен1 податков1 зобов’язання. 
При цьому, сума в1дстрочених податкових зобов’язань у З в т  про фшансовий стан 
Шдприемства зменшиться станом на 01.01.2019 року на 74 083тис.грн., станом на 31.12.2019 
року на 73 159тис.грн., непокритий збиток Шдприемства станом • на 01.01.2019 року 
зменшиться на 74 083тис.грн., шш1 витрати 2019 року збшынаться, а чистий ф1нансовий 
результат 2019 року зменшиться на 924тис.грн., непокритий збиток Шдприемства станом на
31.12.2019 року зменшиться на 73 159тис.грн.
Вплив зазначеного питания на фшансову зв1тшсть Шдприемства станом на 31.12.2019 року 
е суттевим.



Вщповщно до п.28 МСБО 21 «Вплив змш валютних курсив», курсов! р1знищ, що виникають 
при розрахунках за монетарними статтями або при переведенш монетарних статей за 
курсами, котр! вщр1зняються вщ тих, за якими вони переводилися при иервюному визнанш 
протягом перюду або у попереднш фшансовш звггност1, визнаються в прибутку або збитку 
в тому перюд1, у якому вони виникають.
Фактично, у зв1тному перюд!, який закшчився 31.12.2019 року, дохщ вщ курсових р1зниць 
Пщприемством було визначено загальною сумою 913132,7тис.грн. 1 зафксовано на 
анал1тичних рахунках, але на момент складання фшансово! звггносп тага записи були 
сторноваш, що дало можливють не вщображати Тх у фшансових зв1тах за 2019 рж, та е 
порушенням вимог МСБО 21 «Вплив змш валютних курав».

Зазначене призвело до завищення поточних зобов’язань Шдприемства станом на 31.12.2019 
року на суму 913132,7тис.грн., занижения шших операцшних доход1в Шдприемства за 2019 
р1к, завищення непокритого збитку та занижения власного кашталу Шдприемства на таку ж 
суму.

. Безперервн1сть д 1яльност1 

Протягом 2019 року Шдприемство отримало чист1 збитки у розм1р1 66 788 тис.грн. Сума 
власного кашталу Шдприемства станом на 31.12.2019 року е вщ’емною, складае - 
6 633 ЗЮтис.грн.та е меншою вщ суми статутного кашталу Шдприемства (155 682 тис.грн.).

Вщповщно до ст. 155 Цившьного кодексу УкраТни, якщо тел я  закшчення другого та кожного 
наступного фшансового року вартють чистих актив1в акцюнерного товариства виявиться 
меншою вщ статутного каи1талу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого 
статутного кашталу та зарееструвати вщповщш змши до статуту у встановленому порядку. 
Якщо варт1сть чистих актив1в товариства стае меншою вщ м 1Н1мальиого розм1ру статутного 
кашталу, встановленого законом, товариство пщ лягас лш вщ ацп.
Станом на к1нець зв1тного перюду Шдприемство не мае угод 13 постачальниками сировини 
та мае обмежеш можливост1 проводите поточн1 розрахунки. У примггщ 27 «Припущення 
щодо функцюнування пщприемства у найближчому майбутньому» до фшансових з в т в  не 
розкрита шформащя про укладен1 угоди 13 постачальниками та покупцями на 2020 р1к, про 
наявнють необхщних для виготовлення продукцИ виробничих потужностей та ресурав. 
Борги Пщприемства не погашаються внаслщок арешту банк1вських рахунк1в та майна, а 
також 1снуе заборона на вщчуження актив1в вщиов1дно до Закону УкраТни «Про управлшня 
об’ектами державно! власностЬ> в1д 21.09.2006 № 185 та Закону УкраТни «Про приватизашю 
державного майна» вщ 04.03.1992 № 2163. По бшьшост! зобов’язань перед шоземними 
постачальниками ведуться крим1нальн1 справи, на частину заборгованост1 накладен! 
обмеження р1шенням РНБО УкраТни вщ 16.09.2016 року.
В1дпов1дно до Наказу ФДМУ вщ 22.06.2018 року № 859, прийнято р1шення приватизувати 
державний пакет акц!й ПАТ "Запор1зький виробничий алю м 1Н1евий комб1нат" шляхом 
продажу на аукцюш. В1дповщно до Нака;5у ФДМУ вщ 28.12.2019 року №1574 «Про 
затвердження перел1К1В об'ект1в мало'! п р и в а т и з а ц п , що П 1длягаю ть приватизац1! в 2020 роц1>> 
приватизац1ю АТ «ЗАлК» продовжено на 2020 р1к. Це свщчить про нам1ри вищого керхвного 
органу виправити ситуац1Ю  1 вживати заход1в до забезпечення продовження д1яльност1 
П1дприемства у  м айбутньому.
При цьому фшансова зв1тн1сть не М1стить будь-яких коригувань в1дображених сум активов, 
як! були б необх1дн1, якби пщприемство було неснроможне продовжувати свою Д1яльшсть в 
майбутньому 1 якби пщприемство реал1зовувало сво! активи не в ход1 звичайно! д1Яльност1. 
У прим1тщ 27 до ф1нансових ЗВ1Т1В Пщприемства констатуеться «суттева невизначен1сть, що 
може поставити пщ значний сумн1в здатшсть АТ «ЗАлК» продовжувати свою д1яльшсть на 
безперервн!Й основ!».



Сукупнють отриманих нами аудиторських доказ1в свщчить про юнування суттевоУ 
невизначеност1, яка може поставити ищ значний сумшв здатшсть Шдприемства 
продовжувати свою д!яльшсть на безперервшй основу а вплив зазначеного питания на 
фшансову зв1тн1сть Шдприемства, на нашу думку, е суттевим I всеохоплюючим.

Ми провели аудит вщповщно до М1жнародних стандарте аудиту (МСА). Нашу 
вщповщальнють, зпдно з цими стандартами, викладено в роздш  «Вщповщальнють аудитора 
за аудит фшансовоУ зв1тностЬ> нашого звггу.

Ми е незалежними по вщношенню до Шдприемства зпдно з етичними вимогами, 
застосовними в У крапп до нашого аудиту фшансовоУ зв1тност1, а також виконали ший 
обов’язки з етики вщповщно до цих вимог.

Ми вважаемо, що отримаш нами аудиторсью докази е достатшми 1 прийнятними для 
використання Ух, як основи для нашоУ негативно!' думки.

1НШ А 1НФ ОРМ АЦ1Я

Управлшський персонал несе вщповщальнють за шшу шформащю. 1нша шформащя 
складаеться з шформащУ, яка мютиться у Зв1Т1 про управл1ння, складеному вщповщно до 
Закону УкраТни вщ 16.07.1999р. № 996 «Про бухгалтерский обл1к та ф1нансову зв1тнють в 
Украпн» (13 зм1нами та доповненнями) та у Зв1Т1 про корпоративне управлшня, складеному 
вщповщно до Закону Украши вщ 23.02.2006р. № 3840-1У «Про Ц1НН1 папери та фондовий 
ринок».

1нша 1нформац1я не е фшансовою зв!тн1стю Пщприемства за 2019 рж та нашим Зв1том 
незалежного аудитора щодо неУ.

Наша думка щодо ф1нансовоУ зв1тност1 Пщприемства за р1к, що зак1нчився 31.12.2019, не 
поширюеться на шшу 1нформац1Ю 1 ми не робимо висновок з будь-яким р1внем впевненост1 
ЩОДО ще'1 1ИШ01 1нформаЦ11.

У зв'язку з нашим аудитом фшансовоУ зв1тност1, нашою вщповщальшстю е ознайомитися з 
1Ншою шформан1ею та при цьому розглянути, чи 1снуе суттева невщповщн1сть М1Ж шшою 
1иформац1ею та ф!нансовою звп шстю або нашими знаниями, отриманими 1пд час аудиту, або 
чи ця 1нша 1нформац1я мае вигляд такоУ, що мютить суттеве викривлення.

Якщо, на основ1 проведеноУ нами робота стосовно 1НшоУ 1нформац11, ми доходимо висновку, 
що е суттеве викривлення ще'У 1ншоУ 1нформац11, ми зобов’язаш повщомити про пей факт.

За винятком питаиь, розкритих у роздш  «Основа для негативноУ думки», ми не виявили 
факт1в, як! потр1бно було б включити до цього Зв1ту.

В1ДП ОВ1ДАЛЬН1СТЬ У П Р А В Л Ш С Ь К О Г О  П Е РС О Н А Л У  ТА  ТИ Х, КОГО  
Н АД1ЛЕН О  Н А Й В И Щ И М И  П О В Н О В А Ж Е И Н Я М И  ЗА Ф Ш А Н С О В У  ЗВ1ТН1СТЬ

Управл1нський персонал Шдприемства несе вщповщалъшсть за складання 1 достов1рне 
подання ф1нансовоУ звггност1, вщпов1дно до М1жнародних стандарт1в фшансовоУ звггностг 
Управлшський персонал також несе вщповщальшсть за таку систему внутр1шнього 
контролю, яку в1н визначае потр1бною для того, щоб забезпечити складання ф1нансовоУ 
зв1тност1, що не мютить суттевих викривлень внаслщок шахрайства або помилки.



При складанш фшансово'Т зв1тност1 управлшський персонал несе вщповщальшсть за оцшку 
здатност1 Пщприемства продовжувати свою д!яльшсть на безперервнш основи розкриваючи, 
де це доречно, питания, що стосуються безперервност1 д1яльност1 та використовуючи 
припущення про безперервшсть д1яльност1 Шдприемства, як основи для бухгалтерського 
обл1ку, кр1м випадюв, якщо управлшський персонал або плануе лквщувати Пщприемство 
чи припинити його д1яльшсть, або немае шших реальних альтернатив цьому.

Т1. кого надшено найвищими повноваженнями, несуть вщповщальшсть за нагляд за 
процесом фшансового зв^тування Пщприемства.

В Щ П О В Щ А Л Ь Ш С Т Ь  А У Д И Т О Р А  ЗА А У Д И Т  Ф 1 Н А Н С 0 В 0 1  ЗВ1ТНОСТ1

Нашими цшями е отримаиня обгрунтовано'Г впевненост!, що фшансова зв тп сть  у цшому не 
м ютить суттевого викривлення внаслщок шахрайства або помилки, та випуск зв1ту аудитора, 
який мютить нашу думку. Обгрунтована впевнешсть е високим р1внем впевнености проте не 
гарантуе, що аудит, проведений вщповщно до МС’А, завжди виявить суттеве викривлення, 
якщо таке юнуе.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Викривлення вважаються 
суттевими, якщо окремо або в сукупност!, як обгрунтовано очшуеться, вони можуть впливати 
на економ1ЧИ1 рпнення користувач1в, що приймаються на основ1 щеТ ф1нансовоТ ЗВ1ТНОСТ1.

Виконуючи аудит вщповщно до вимог МСА, ми використовуемо професшне судження та 
професшний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Кр1м того, ми:
• 1дентиф1куемо та оц1нюемо ризики суттевого викривлення фшансово'Т зв1тност1 

внасл1ДОк шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторсью процедури у 
вщповщь на щ ризики, а також отримуемо аудиторськ! докази, що е достатшми та 
прийнятними для використання Тх як основи для нашо'Т думки. Ризик невиявлення суттевого 
викривлення внаслщок шахрайства е вищим, шж для викривлення внаслщок помилки, 
оск1льки шахрайство може включати змову, П1дробку, навмисш пропуски, неправильн! 
твердження або нехтування заходами внутр1Шнього контролю;

• о т р и м у е м о  р о з у м ш н я  ЗаХ0Д1В вн у тр 1 ш н ьо го  к о н т р о л ю , щ о  с т о с у ю т ь с я  а у д и т у , д л я  
р о зр о б к и  а у д и т о р с ь к и х  п р о ц е д у р , я ю  б в 1д п о в 1д а л и  о б с т а в и н а м , а н е  д л я  в и с л о в л е н н я  д у м к и  
щодо е ф е к т и в н о с т 1 с и с т е м и  в н у т р 1ш н ь о г о  к о н т р о л ю ;

• оцшюемо прийнятнють застосованих облжових пол1тик та обгрунтован1сть обл1кових 
оц1нок [ в1дпов1дних розкритт1в шформацп, зроблених управл1нським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятност1 використання управл1нським персоналом 
припущення про безперервн1сть д1яльност1 як основи для бухгалтерського обл1ку та на основ1 

отриманих аудиторських доказ1в робимо висновок, чи 1снуе суттева невизначешсть щодо 
ПОД1Й або умов, ЯК1 поставили б ПЩ значний СуМН1В МОЖЛИВ1СТЬ компанп продовлшти 
безперервну Д1яльшсть. Якщо ми доходимо висновку щодо юнування тако'Т суттево'Т 
невизначеност1, ми повингн привернута увагу в своему з в т  аудитора до вщповщних 
розкритт1в 1нформац1'Т у ф1нансов1Й зв1тност1 або, якщо таю розкриття 1нформацп е 
неналежними, модиф1кувати свою думку. Наил в и с н о в к и  грунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого зв1ту аудитора. Вт1м майбутн1 поди або умови можуть 
примусити компашю припинити свою Д1яльн1сть на безперервн1й основ1.

• оц1нюемо загальне подання, структуру та змют ф1нансовоТ зв1тност1 включно з 
розкриттями 1нформацп, а також те, чи показуе фшансова зв т п ст ь  операцп та поди, що 
покладеш в основу ТТ складання, так, щоб досягти достов1рного вщображення.



Ми повщомляемо тим, кого надшено найвищими повноваженнями, шформащю про 
заплановаиий обсяг 1 час проведения аудиту, значш та суттев1 аудиторсью результати, 
включаючи будь-яю значш недолши системи внутр1шнього контролю, виявлеш нами пщ час 
аудиту.
Ми також надаемо тим, кого надшено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вщповщш етичш вимоги щодо незалежност1, та повщомляемо ш  про ВС1 стосунки 
й шип питания, як! могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають па нашу 
незалежшсть, а також, де це застосовно, щодо вщповщних застережних заход1в.

И. ЗВ1Т Щ О Д О  ВИ М О Г 1Н Ш И Х ЗА К О Н О Д А В Ч И Х  ТА  Н О РМ А Т И В Н И Х  АКТ1В

1нформац1я про узгодженкть Звггу про управлшня з фшансовою зв1тшстю за звггний перюд

Шдприемство на вимогу ст. 11 Закону Украши «Про бухгалтерський облис та фшансову 
зв1тн1сть в Украпп» вщ 16.07.1999 № 996-Х1У пщготувало шформащю, яка мютиться у З в т  
про управлшня за 2019 рж.
Зв1Т про управл1ння узгоджений з фшаНсовою зв1тн1стю П 1дприемства за званий пер1од та 
вщпов1дае вимогам законодавчих акт1в Украши. Огриманий нами до дати нашого зв1ту 
незалежного аудитора Зв1т про управл1ння мютить фшансову шформашю, яка, з 
урахуванпям питань, розкритих у розд1Л1 «Основа для негативно!' думки», у повн1Й м1рг 
характеризуе стан Пщприемства та розкривае основш ризики його д 1яльност1 вщповщно до 
загальноУ стратег^' П1дприемства. Нашу думку не було модифпсовано щодо цього питания.

Д отрим ання Ш дприсм ством  вим ог Закону УкраТни «П ро цённ1 папери та фондовий  

ринок» вщ 23.02.2006 №  3480.

Управл1нський персонал Пщприемства зобов'язаний забезпечити, щоб Зв1т про 
корпоративне управления вщповщав вимогам, передбаченим Законом Украши «Про шнш 
папери та фондовий ринок» вщ 23.02.2006 № 3480-1У (дал1 - Закон № 3480).
Нашим обов'язком вщповщно до вимог ст.401 Закону № 3480 е надання висновку щодо 
шформацп, зазначен1й у З в т  про корпоративне уиравл1ння, а саме узгодження тако!’ 
1нформацп з ф1нансовою зв1тшстю та нашими знаниями, отриманими пщ час перев1рки 
корпоративних та статутних документ1в за зв^тний пер1од.
Зг1дно вимог Ст.401 Закону № 3480, вщ нас вимагаеться перев1рити та висловити думку 
вщносно деяких розд1Л1в Звггу про корпоративне управлш ня.

Висновок щодо 'шформацп, зазначвноИ у  Зв'тп про корпоративне управлшня

Пщ час ознайомлення та перев1рки даних, що наведен! у З в т  про корпоративне управлшня 
Пщприемства, ми дшшли висновку, що Зв1т про корпоративне управлшня М1стить 
достов1рну шформац1ю. розкриття яко1 вимагаеться Ст. 40' ЗУ 3480- IV.

В1ДПОВЩНО до додаткових вимог Закону № 3480 ми повщомляемо, що шформащя у З в т  про 
корпоративне управлшня стосовно:

• оиису основних характеристик внутр1шнього контролю 1 управлшня ризиками 
Шдприемства,

• перелшу ос1б, яю прямо або опосередковано е власниками значного пакета акщй 
Шдприемства,

• будь-яких обмежень прав участ1 та голосування акцюнер1в (учасник1в) на загальних 
зборах П^дприемства,

&



• про порядок призначення та звшьнення посадових о аб  Шдприемства,
• повноваження посадових осаб Шдприемства

узгоджуеться 13 шформашею, яка мютиться у фшансовш зв1тност1 Шдприемства, та нашими 
знаниями, отриманими шд час перев1рки корпоративних та статутних документа за звггний 
перюд, що закшчився 31.12.2019 року.

Кр1м того, шд час аудиту Зв1ту про корпоративне управлшня ми прийшли до висновку, що 
шформашя, розкриття яко'Т вимагае гься пп. 1-4 частини 3 ст. 401 Закону № 3480, а саме:

• посилання на власний кодекс корпоративного управлшня, яким керуеться 
Шдприемство, або на кодекс корпоративного управления фондово'Т б1рж1, об’еднання 
юридичних ос1б або шший кодекс корпоративного управлшня, який Шдприемство 
добровшьно вир1шило застосовувати з розкриттям вщповщно'Т шформаци про практику 
корпоративного управлшня, застосовувану понад визначеш законодавством вимоги,

• про проведет загальш збори акцюнер1в (учасниюв) Шдприемства та загальний 
опис прийнятих на зборах рйпень,

• про персональний склад НаглядовоТ ради та колепального виконавчого органу 
Шдприемства, Тхн1х ком1тет1в (за наявност1), 1нформац1ю про проведет засщання 1 загальний 
опис прийнятих на них р1шень,
достов1рно розкрита у Зв1Т1 про корпоративне управлшня Шдприемства у вщповщност! до 
вимог ст.401 Закону Укра'Тни «Про шнш папери та фондовий ринок» вщ 23.02.2006 № 3480.

Виконання вимог п .4 ст.75 Закону УкраТни «П ро акцю нерш  товариства» вщ 17.09.2008 
року №  514-У1.

Кр!м питань, як1 висв!тлен1 у параграф! «Основа для негативно'Т думки» розд1лу I нашого 
Зв1ту, нами не було встановлено факт1в, що вказували б на те, що фшансова зв1тшсть 
Шдприемства за рпс, що зак1нчився 31.12.2019, складена на шдстав1 недостов1рних та (або) 
неповних даних.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого е ней зв1т незалежного 
аудитора, е Фшозоп Олег Володимирович.

Шд т еш  ТОВ «Аудиторська ф1рма «Нюанс-Аудит»

Директор, партнер завдання з аудиту к.е.н.
Номер реестра 11/1'у  реестр/ аудитор/в та суб ’екпив аудиторськрИЯяльност,

С ер ти ф |к а т  серп А  № 003583  вщ 18.12.98р.
С в и о и т в о  про внесения д о  единого реестру аудиторських ф |рм  .V» 2085 в1д 30.03.2001 року  
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Додаток 1
до Нацюнального положения (стандарту)
бухгалтерского обл1ку 1 "Загальш вимоги до фшансово* звпжкгп"

Пщприемство

Територ1Я

Дата (р1к, мюяць, число)
АКЩ ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОР13БКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМ1Ш€ВИЙ за СДРПОУ
КОМБ1НАТ”

за КО АТУУ 
за КОПФГ 
за КВЕД

ЗАПОРВЬКА
Оргашзацшно-правова форма господарювання 
Вид еК0Н0М1ЧН01 Д1ЯЛБНОСТ1 Виробництво ЭЛЮМ1Н1Ю
Середня кшьшсть пращвникхв 
.Адреса, телефон

Акцюнерне товариство

2020
КОДИ 
101 101

00194122

2310137200
230

24.42
142

69032, ЗАПОРВЬКА ОБЛ., М1СТО ЗАПОР1ЖЖЯ П1ВДЕННЕ ШОСЕ, БУДИНОК 15 2122427
Однниця вим1ру: тис. грн. без десяткового знака (окр!м роздхлу IV Зв1ту про фшансов1 результата (Звйу про сукупний дохщ) (форма 
№2), грошов1 показники якого наводяться в гривнях з копшками)
Складено (зробити позначку "Vм у В1ДП0В1ДНШ кштинщ): 

за положениями (стандартами) бухгалтерского облшу 
за м1жнародними стандартами фшансовоГ ЗВ1ТНОСТ1

Баланс (Звгг про фшансовий стан)
на 3 1 грудня 2019 Р-

Форма №1 Код за ДКУД) 1801001

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

зв1тного перюду
На кшець 

ЗВ1ТИОГО перюду
1 2 3 4

I. Необоротн! активи
Нематер1альш активи 1000 - -

пврвюна варттетъ 1001 69 69

накопичена амортизащя 1002 69 69

Незавершен! каттальш швестици 1005 9 626 96 1 8
Основшзасоби 1010 61 527 41 613

первюна вартють 1011 486 035 478 087
зное 1012 424 508 436 474

1нвестицшна нерухом!сть 1015 16 732 22 887
Первюна варпсть 1ивестицШно1 нерухомое-п 1016 22 881 30 799
Зноо 1нвеотиц1Йно1 нерухомосп 1017 6 149 7 912

Довгостроков! бюлопчш активи 1020 - -
Первкна варткл ь довгоотрокових бюлопчних активов 1021 - -
Накопичена амортизацгя довгоотрокових бюлопчних актшйв 1022 - -

Довгостроков! фшаНСОВ! 1НВСС1ИЦ11: 
яй обл1ковуютьоя за методом учасп  в каштал1

шших шдприемств 1030 - -
1НЩ1 фшаНСОВ! 1НВееТИЦ1! 1035 636 636

Довгострокова деб1Торська заборгован!Сть 1040 - -
Вщетрочеш податков1 активи 1045 - -
Гудвш 1050 - -
Подстрочен! акв1зицшш витрати 1060 - -
Залишок кошпв у централ13ованих етрахових резервних фондах 1065 - -
1нш1 необоротш активи 1090 - -
Усього за роздшом I 1095 88 521 74 754

П. Оборот ш активи
Запаси 1100 29 925 30 643
Виробнич1 запаси 1101 27 627 28 472
Незавершене виробництво 1102 8 8
Готова продукщя 1103 660 660
Товари 1104 1 630 1 503
Поточш бюлопчш активи 1110 - -
Депозита перестрахування 1115 - -
Векеел1 одержат 1120 - -
Дебйторська заборговашеть за продукц1ю, товари, робота, послуги 1125 12 169 3 033
Дебиорська заборговашеть за розрахунками:

за виданими авансами 1130 1 623 199
з бюджетом 1135 21 095 19 082
у тому чиел1 з податку на прибуток 1136 - -
Деб1тороька заборговашеть за розрахунками з нарахованих доходав 1140 - -
Деб1торська заборговашеть за розрахунками 13 внутр1шн1х розрахунюв 1145 - -

1нша поточна деб^тореька заборгован1оть 1155 3 034 2 337
Поточш фшаноов! 1нвестици 1160 - -
Гропи та IX екв1валента 1165 143 330
Г оттвка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 - -
Витрати майбутнк пер1одав 1170 - -
Частка перестраховика у етрахових резервах 1180 - -
у тому числ1 в: 1181 - -
резервах довгоотрокових зобов’язань

резервах збитгав або резервах належних виплат 1182 - -

I

I

I

1

1

1

I

I

I

N

Н

И
И
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резервах незароблених премш 1183 - -
хнших страховых резервах 1184 - -
1шш оборота! активи 1190 3 221 3 457
Усього за роздшом П 1195 71 210 59 081

Ш. Неоооротш активи, утримуваш для продажу, та групи вибуття 1200 196 196
Баланс 1300 159 927 134 031

Пасив Код
рядка

На початок 
звйтного першду

На кшець 
зв1тного першду

1 2 3 4
I. Власний каштал

Зареестрований (пайовий) каштал 1400 155 682 155 682
Внески до незареестрованого статутного кашталу 1401 - -
Каштал у дооцшках 1405 315 384 315 384
Додатковий каштал 1410 - -
ЕМЮШНИЙ ДОХ1Д 1411 - -
НаКОПИЧеН1 КурСОВ1 р!ЗНИЩ 1412 - -
Резервный каштал 1415 - -
Нерозподшений прибуток (непокритай збиток) 1420 (7 037 588) (7 104 376)
Неоплачений каштал 1425 ( - ) < '  )
Вилучений каштал 1430 ( - ) < - )
1нш1 резерви 1435 - -
Усього за розд1Лом I 1495 (6 566 522) (6 633 310)

П. Довгосгроков! зобов’язання I забезпечення
В1Дстрочен1 податков1 зобов'язання 1500 74 083 73 159
Пенсшш зобов’язання 1505 123 580 123 580
Довгостроков1 кредита банюв 1510 - -
1шш довгостроков1 зобов’язання 1515 - -
Довгостроков1 забезпечення 1520 - -
Довгостроков1 забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цшьове фшансування 1525 - -
Благо дшна допомога 1526 - -
Страхов! резерви 1530 - -
у тому чисЛ1:
резерв довгострокових зобов’язань

1531 " ■

резерв збитив або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премш 1533 - -
1НШ1 страхов1 резерви 1534 - -
1нвестицшш контракта 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за роздыом П 1595 197 663 196 739

Ш. Поточш зобов’язання I забезпечення
Короткостроков1 кредита банюв 1600 - -
Вексел1 видаш 1605 - -
Поточна кредиторська заборговашсть за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 3 686 692 3 686 692
товари, робота, послуги 1615 706 276 705 811
розрахунками з бюджетом 1620 98 416 131 215
у тому числ1 з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками 31 страхування 1625 2 550 3 561
розрахунками з оплати прац1 1630 792 2  121
Поточна кредиторська заборговашсть за одержаними авансами 1635 8 236 15 964
Поточна кредиторська заборговашсть за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборговашсть 1з внутр1шн1х розрахунюв 1645 - -
Поточна кредиторська заборговашсть за страховою Д1яльшстю 1650 - -

Поточш забезпечення 1660 877 1 003
Доходи майбутшх перюд1в 1665 6 222 5 410
В1дстрочен1 комюшш доходи В1Д перестраховиюв 1670 - -
1НШ1 ПОТОЧШ зобов'язання 1690 2 018 725 2 018 825
Усього за роздшом III 1695 6 528 786 6 570 602

IV. Зобов’язання, пов’язаш з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та трупами вибуття

1700 - -

V. Чиста варт1сть активе в недержавного пенсшного фонду 1800 - -
Баланс---------------------------------------ш----- ---------------------------------------------------------------- 1900 159 927 134 031

V  А  ^

Кершник

Головний бухгалтер
__________ §1*14 ~/5<1®■ —■-.  ...... ..•! / /®т?
1 Визначаеться щйфядку, вьтаиовйейому центрйльним органом виконавчо? влади,

■Ч|К, ̂

К131ЛОВ СЕРГШ АНАТОЛШОВИЧ

ДОЛГ1НЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛНВНА

що реал1зуе державну политику у сфер] статистики.



Дата (рш, мюяць, число)
Ш дприемство АКЦЮ НЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРТЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ за СДРПОУ 

А ЛЮ М Ш 16ВИ Й  КОМБ1НАТ"

2020
КОДИ

0! 01
00194122

(найменування)
Зв1т про фшансов1 результата (Звгг про сукупний дохщ) 

за Рнс 2019 р.
Форма N2 К одзаД К У Д

I. Ф1НАНСОВ1РЕЗУЛЬТАТИ
1801003

Стаття Код
рядка

За звггний 
першд

За аналоНчний 
перюд 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дох1д в1д реал1зацй продукцп (товар1в, роб1Т, послуг) 2000 - -
Чист! заробленг страховг премп 2010 - -

премп тдписат, встоеа сума 2011 - -
премп, переданг у  перестрахування 2012 - -
змта резерву незароблених премт, валова сума 2013 - -
змгна частки пере страховик/в у  резервг незароблених 
премт

2014 “ -

Соб1вартють реал13ованся продукцп 
(товар)в.роб1т. послуг) 2050 ( - ) ( - )
Чистг понесет збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095 ( '  ) ( - )

Дохгд (витрати) вгд змгни у  резервах довгострокових 
зобов ’язанъ

2105 - -

Дохгд (витрати) вгд змти тших страховых резервов 2110 - -
змта тших страховых резервгв, валова сума 2111 - -
змта частки перестраховикгв в тших страховых резервах 2112 - -

1шш операцшш доходи 2120 12 743 19 486
у  тому числг:
дохгд вгд змгни вартостг активгв, якг оцгнюютъся за 
справедливою вартгстю

2121

дохгд вгд первгсного визнання бгологгчних активгв г 
сглъсъкогосподарсъког продукцп

2122 - -

дохгд вгд використаьня коштгв, вивглънених вгд 
оподаткування

2123 - -

Адм1шстративш витрати 2130 ( 50 361 ) ( 54 772 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
1н ш 1 операцшш витрати 2180 ( 40 475 ) ( 42 129 )

у  тому чыслг:
витрати вгд змгни вартостг активгв, якг оцгнгоготъся за 
справедливою вартгстю

2181

вигпрагпи вгд первгсного визнання бгологгчних активгв г 
сглъсъкогосподарсъког продукцп

2182 - -

Фшансовий результат вщ операцшноТ д1яльност1:
прибуток 2190
збиток 2195 ( 78 093 ) ( 77 415 )

Доход в1д учасп в каттал! 2200 - -
1н ш 1 (|))нансов1 доходи 2220 - -
Тнпп доходи 2240 10 381 79 584

у  тому числг:
дохгд вгд благодгйног допомоги

2241 ”

Фшансов! витрати 2250 ( - ) ( 13 241 )
Втрати в1д учасп в каштал1 2255 ( - ) ( - )
[ним витрати 227а ( - ) ( - )
Прибуток (збиток) вгд вггливу гнфляци на монетарнг статтг 2275 - -

К



Продовження додатка 2

Фшансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 ( 67 712 ) ( 11 072 )

Витрати (доххд) з податку на прибуток 2300 924 1 365
Прибуток (збиток) В1Д припинено! Д1ЯЛЬНОСТ1 П1СЛЯ 
оподатку в ання

2305 “ -

Чистий фшансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 ( 66 788 ) ( 9 707 )

II. СУКУПНИЙ ДОХ1Д

Стаття Код
рядка

За звггний 
першд

За аналопчний 
першд 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцшка (ущнка) необоротних активхв 2400 - -
Дооцшка (ущнка) фшансових шструмен-пв 2405 - -
Накопичеш курсов! ргзнищ 2410 - -
Частка шшого сукупного доходу асоцшованих та сшльних 
шдприемств

2415 - -

1нший сукупний доххд 2445 - -
1нший сукупний дохщ до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з 1ншим сукупним доходом 2455 - -
1нший сукупний дохщ шсля оподаткування 2460 - -
Сукупний дохщ (сума рядюв 2350, 2355 та 2460) 2465 (66 788) (9 707)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦШНИХ ВИТРАТ

Назва статт! Код
рядка

За звггний 
першд

За аналопчний 
першд 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матер1альш затрата 2500 12 498 16 376
Витрати на оплату пращ 2505 17 082 17 150
Вирахування на сощальш заходи 2510 3 503 3 741
Амортизащя 2515 13 805 14 088
1нпи операцшш витрати 2520 45 067 104 818
Разом 2550 91 955 156 173

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК1В ПР]ИБУТКС)ВОСТ1 АКЩЙ

Назва статп Код
рядка

За ЗВ1ТНИЙ 
першд

За аналопчний 
першд 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньоршна илыасть простих акцш 2600 622729120 622729120
Скоригована середньор1чна ылыасть простих акщй 2605 622729120 622729120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акщю 2610 (0,10725) (0,01559)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акщю 1̂ тгг_ 2615 (0,10725) (0,01559)
Дивщенди на одну прод^Щ цт - ^ 2650 - -

^  I Т
Кер1вник ^® ^/°  \  / /  _____________ К131ЛОВ СЕРПИ АНАТОЛШОВИЧ

Головнпй бухгалтер Д  ( _ ДОЛПНЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛПВНА
а\«Л -ай гМ  ' У ------  -------------------------------------------------------



Пщприемство АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРВЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМ1Н16ВИЙ за СДРПОУ 
КОМБ1НАТ”____________________________________________________________________

(найменування)

Дата (р1к, мгсяць, число)
КОДИ

2020 01 01
00194122

Звгг про рух грошових к о п т е  (за прямим методом) 
за Рж 2019 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

С таття К од З а  зв1тн и й  перю д З а  а н а л о п ч н и й  перю д 
попереднього  року

1 2 3 4
I. Рух коптив у результат! операцшноУ д1яльност1

Н адходж ення в 1д:
Реал1зацп продукцп (товаров, роб1т, послуг) 3000 2 460 5 332
П овернення податю в 1 збор1в 3005 - -
у  том у числ! податку  н а  додану варттсть 3006 - -
Ц ш ьового ф ш ансуван н я ЗОЮ - -
Н адходж ення ш д отри м ан н я субсидш , дотащ й 3011 - -
Н адходж ення аванс!в В1д  п окуп щ в 1 зам о вн ш ав 3015 21 765 14 053
Н адходж ення в 1д  п овернення аваш лв 3020 6 6
Н адходж ення вхд вщ со тю в  за зали ш кам и  копгпв н а  
поточних рахунках 3025 . ..
Н адходж ення в щ  борж нию в неустойки  (ш траф 1в, п е т ) 3035 - -
Н адходж ення вщ  оп еращ й н о 1 оренди 3040 4 049 1 972
Н адходж ення ш д отри м ан н я роялтт, авторських 
винагород

3045 ■ ■

Н адходж ення в)д страхови х  прем ш 3050 - -
Н адходж ення ф ш ан сови х  установ вщ  п оверн ен н я позик 3055 - -
1нпп надходж ення 3095 1 626 2 060
В итрачання н а оплату: 
Товар1в (роб1т, послуг) 3100 ( 12 6 1 7  ) ( 4 834  )
Пращ 3105 ( 12 326  ) ( 14 883 )
В1драхувань н а со щ ал ьш  заходи 3110 ( 2 483  ) ( 2 6 1 1  )
Зобов’язан ь  з податю в 1 збор 1в 3115 ( 176 ) ( 2 2 4  )
В итрачання н а  оплату  зобов 'язань з податку  н а прибуток 3116 ( ‘ ) ( - )
В итрачання н а  оплату  зобов 'язань  з податку  н а  додану 
вар п сть

3117 ( ) ( ” )

Витрачання на оплату зобов'язань з ш ш их податшв \ збор1в 3118 ( 176 ) ( 224 )
В итрачання н а  оплату  авагеив 3135 ( 1 790 ) ( 739 )
В итрачання н а  оплату  п овернення авансгв 3140 ( " ) ( 1 )
В итрачання н а  оплату  цш ьови х  внесю в 3145 ( - ) ( - )
В итрачання н а  оплату  зобов 'язань  за страхови м и  
контрактами 3150

( ) ( )

В итрачання ф ш ансови х  устан ов  н а  н ад ан н я  позик 3155 ( - ) ( - )
1нш! витрачання 3190 ( 3 0 2  ) ( 691 )
Чистий рух КОШТ1В В1Д 0ПераЦ1ЙН01 Д1ЯЛБНОСТ1 3195 212 -560

II. Рух кошт1в у результат! 1нвестищйно'1 д!яльност1

Н адходж ення в 1д  р еал 1за щ 1: 
ф1нансових ш вести ц ш 3200
необоротних акти в 1в 3205 - 601
Н адходж ення В1д отрим аних:
В1ДСОТШВ 3215 . _

ДИВ1ДеНД1В 3220 - -
Надходження В1д деривативхв 3225 - -
Надходження вщ погашения позик 3230 - -
Надходження в1д вибуття дочгрнього шдприемства та 
1ншо1 господарськоГ ОДИНИЦ1 3235 _



1нпи надходження 3250 - -

Пщпрш
Витрачання на придбання: 
фшансових швестицш 3255 ( - ) ( - I
необоротних актив1в 3260 ( 25 ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )[
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )(
Витрачання на придбання доч1рнього шдприемства та 
1НШ01 Г0СП0ДарСЬК01 ОДИНИЦ1 3280

( ) ( );

1нпп платежг 3290 ( - ) ( - )!
Чистий рух К0ШТ1В ВЩ ШВеСТИЦШИО? Д1ЯЛБНОСТ1 3295 -25 601

III. Рух к о п т е  у результат! фшансовоТ д1яльиост1
Надходження вгд:
Власного кашталу 3300
Отримання позик 3305 - -
Надходження вгд продажу частки в дочгрньому 
шдприемств1 3310 . !

Зали)
року1нип надходження 3340 - -

Витрачання на: 
Викуп власних акцхй 3345 ( - ) ( - )

Кори
Змша
ПОЛ1Т]Погашения позик 3350 - -

Оплату ДИВ1ДСНД1В 3355 ( - ) ( - ) Випр;
Витрачання на с плату вгдсотюв 3360 ( - ) ( * ) 1НШ1 3
Витрачання на оплату заборгованостт з фхнансово1 
оренди

3365 ( - ) ( ' \ Скор
ШОК I

Витрачання на придбання частки в доч1рньому 
шдприемств1 3370

( ) ( ) Чист]
(збит
пер1оВитрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

доч1ршх гадприемствах 3375
( )

( 1 1нши
ДОХ1Д
перю

1нпи платеж! 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух К0ШТ1В В1Д фшаНСОВО! Д1ЯЛ ЬНОСТ1 3395 - -
Чистий рух грошових кош пв за зв1тиий перюд 3400 187 41 Доощ

необоЗалишок кошт1в на початок року 3405 143 102
Вплив зм1ни валютних курсив на залишок коптв 3410 - - ДООЦ]

фшан<Залишок копгпв на кшець року ^ 3415 330 143
А /  ..... ................’

Кер1вник К131ЛОВ СЕРГ1Й АНАТОЛШОВИЧ

Накоп
Р13НШ

+ *» У /
я ' а/  *

Головний бухгалтер ДОЛГ1НЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЙВНА

Часткг
доход
сшлы

1*1* « с т а .  О /Ч Е
1 Д  т ы {  о к

1ншга
РоЗП(
Випл
(ДИВ1,

Спря
доза]
кашт
Вщрг
резер
Сума
нале>
В1ДПС

зако!
Сума 
на ст 
спец] 
(щль
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Шдприемство АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРВЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ 
АЛЮМ1ШСВИЙ КОМБ1НАТ”

Дата (р1к, мюяць, число) 

за СДРПОУ

2020
КОДИ

01 01

00194122

(найменування)
Звгг про власний к а тт а л  

за Рнс 2019 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зарее-
строва-

ний
(пайовий)

каштал

Каштал 
у дооцш 

- ках

Додат-
ковий

каттал

Резер-
вний

каштал

Нерозпо-
дшений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
к аттал

Вилу-
чений

каттал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 155 682 315 384 - . (7 020 489) . (6 549 423)

Коригування:
Змша 0 б л 1К0 В01

ПОЛ1ТИКИ 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
1нШ1 ЗМ1НИ 4090 - - - - (17 099) - - (17 099)

Скоригований зали
шок на початок року 4095 155 682 315 384 - - (7 037 588) - - (6 566 522)

Чистий прибуток 
(збиток) за зв1тний 
перюд 4100 (66 788) (66 788)

1нший сукупний 
дохщ за звггний 
перюд 4110
Доощнка (ущнка) 
необоротних активхв 4111 - - - - - - - -
Доощнка (ущнка) 
фшансових шструментш 4112 - - - - - -
Накопичеш курсов1 
Р13НИЦ1 4113 - - - - - - - -
Частка шшого сукугаюго 
доходу асоцшованих 1 
сшльних шдприемств 4114
1нший сукупний ДОХ1Д 4116 - - - - - - - -
Розподш прибутку:
Виплати власникам 
(дивщенди) 4200
Спрямування прибутку 
до зареестрованого 
кагаталу 4205
Вщрахування до 
резервного кагаталу1 4210 - - - - - - -
Сума чистого прибутку, 
надежна до бюджету 
В1ДПОВ1ДНО до
законодавства 4215
Сума чистого  прибутку  
на створення 
спещ альних 
(щ льових) ф онд!в 42 2 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на материально 
заохочення 4225
Внески учасниюв:
Внески до катталу 4240 - - - - - - - -

Погашения заборго- 
ваност1 з катталу 4245 - - - - - - - 1
Вилучення каш талу:
Викуп акщй (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуп- 
лених акщй (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викупле- 
них акщй (часток) 4270 - - - - - - - -

Вилучення частки в 
кагптал1 4275 - - - - . - - |
Зменшення номшаль- 
но1 вартосп акщй 4280 - - - - - - - 1
Ьшп зм1ни в каттал 1 4290 - - - - - - -
Придбання (продаж) 
неконтрольовано1 
частки в доч!рньому 
гадприемств1 4291

1
1

Разом зм1н у каш тал! 4295 - - - - (66 788) - - (66 788)
Залиш ок на кш ець 
року

Ж*,, уА Л 4300 155 682 315 384
><1? - (7  104 376) - - (6 633 310;

Кер1вник + *

Головний бухгалтер

К131ЛОВ СЕРГ1Й АНАТОЛ1ЙОВИЧ

ДОЛГ1НЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЙВНА

I

ЗА
ТВ

ЕР
Д

Ж
ЕН

О



I____
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М шютерства фшаншв Украши
29.11.2000 N 302 (у редакцп наказу М шютерства фшанс1в Укра'гаи 
вщ 28.10.2003 N 6 0 2 )

Пщприемство АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРВЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМ1Н1СВИЙ КОМБ1НАТ"
Т е р и т о р 1Я ЗАПОР13БКА
Орган державного управлшня Фонд державного майна Украши
ОргаиЬацшно-правова форма господарюваннн Лкцюнсрне товариство
Вид еКОНОИПЧНО! ЩЯЛЬНОСП Виробництво ОЛЮМ1ШЮ
Одиниця вим1ру: гис.грн.

ПРИМ П КИ ДО Р1ЧН01 Ф1НАНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1 
за_____2019 ре

форма №5

Дата (рис, м к я ц ь ,ч и сл о ) 
за СДРПОУ 
за КОАТУУ 
за СПОДУ 
за КОПФГ 
за КВЕД

2019
Коди

12 31
00194122

2310137200
28784

230
24.42

Код за ДКУД
I. Нематерхальм активи

1801008

Групи
нематер1альних

актив1в

Код
ряд
ка

Залишок на 
початок року

Надшшло 
за р1к

Переоцшка 
(дооцшка +, 

уцшка -)
Вибуло за р!к

Нарахо- 
вано 

амортиза- 
ци за р1к

Втрати 
вщ змен- 

шення 
корисносп 

за р1к

Ьшн ЗМ1НИ за 
р1К

Залишок па 
кшець року

первюна
(пере-

оцшена)
варпсть

накопи
чена

аморти-
защя

первюно1

(переощ-
НСН01)

вартост1

накопи-
чено!

аморти
заций

первюна
(переощ-

нена)
варпсть

накопи
чена

аморти
защя

первюноУ
(перео-
цшено!)
вартосп

накопи-
чено '1

аморти
заций

первюна
(перео-
цшена)

варпсть

накопи
чена

аморти
защя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування 
природними ресурсами

010
'

- “ - ■ ■

Права користування 
майном

020
' '

- - ■ - -

Права на комерцшш 
позначення

030 “ " - " ■

Права на об’екги 
промисловоУ власносп

040
'

“ ' - “ ■

Авторське право та 
сум1жш з ним права

050
‘ '

■ - " ■ ” ■

060 - - - - - - - - - - - -
1нип нематер1альш активи 070 69 69 - - - - - - - - - 69 69
Разом 080 69 69 - - - - - - - - - 69 69
I УДВ1Л 090 - - - - - - - - - - - - -

1з рядка 080 графа 14

1з рядка 080 графа 5 
1з рядка 080 графа 15

вар петь нематер1альних актив1в, щодо яких юнуе обмеження права власиосп 
в а р п о ь  оформлених у заставу немал ср1альних актив1в 
вартють створених пщприемством нематер1альних актив1в 

вартють нематер1альних активов, отриманих за рахунок цшьових асигнувань 
накопичена амортизащя нематер1альних актив1в, щодо яких юнуе обмеження права власносп

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)



тизацн 
за р1к

шення
корис-
НОСТ1

с о в о ю  с р е  II д о ю т и в н у >ренду

за с о б 1В ка п ер в ю н а
(пере

оцшена)
вартгеть

зное
иервю- 
но1 (пе- 
реощ- 
нено1) 

вартосп

зносу
п ер в ю н а

(пере
оцшена)
варпсть

зное
первю- 
но1 (пе
реоце
нено!) 
варто

сп

зносу
первюна

(пере
оцшена)
вартють

зное
первюна
(перео
цшена)
варпсть

зное первюна
(перео
цшена)
варпсть

зное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельш дшянки 100 2819 - - - - - - - - 2819 - -
1нвестицшна
нерухомють

105 22881 6149 1755 7918 8 30799 7912 30799 7912

Каштальш витрати на 
полшшення земель

110

Будинки, споруди та 
передав ал ь т  пристроГ

120 131597 90853 22 4820 -7824 -3640 123795 92033

Машини та обладнання 130 329641 313498 21 - - - - 6936 - -76 3655 329586 324089 - - - -
Транспортшзасоби 140 18728 16961 - - - - 277 - - -4 18728 17234 - - - -
1нструменти, прилади, 
швентар (мебл1)

150 2428 2375 17 -10 -14 2418 2378

Тварини 160 8 8 - - - 4 4 - - - - 4 4 - - - -
Багатор1ЧН1 насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - -
1шш основш засоби 180 129 129 - - - - - - - - 129 129 - - - -
Б1блютечш фонди 190 - - - - - - - • - - - - - -
Малоц1нн1 необоротн! 
матергальн! активи

200 683 682 3 72 72 -8 -5 606 605

Тимчасов1 (нетитульн1) 
споруди

210

Природн1 ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
1нвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмета прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - -
1 н ш 1 н е о б о р о т г п  

м а т е р 1 а л ь н 1  а к т и в и

250 2 2 2 2

Разом 260 508916 430657 46 - - 76 76 13805 - - - 508886 444386 - - 30799 7912

1з рядка 260 графа 14 вартють основних засоб1В, щодо яких юнують передбачеш чинним законодавством обмеження права власносп 
вартють оформлених у заставу основних засоб1в
залишкова вартють основних засоб1в, що тимчасово не використовуються (консерващя, реконетрукщя тощо) 
первюна (переоцш ена) вартють повнютю амортизованих основних засоб1в 
основш засоби орендованих цш сних майнових комплекс!!!

вартють основних засобхв, призначених для продажу 
залишкова вартють основних засоб1в, утрачених унаслщок надзвичайних подш 

вартють основних засоб!в, придбаних за рахунок цшьового фшансування 
Вартють основних засобш. що взят1 в операцшну оренду
1з рядка 260 графа 15 зное основних заеоб1в, щодо яких юнують обмеження права власносп 
1з радка 105 графа 14 вартють швестицшно! нерухомосп, оцшено! за справедливою варпетю

1з рядка 260 графа 8 

1з рядка 260 графа 5

(261)
(262)
(263)
(264) 
(2641)
(265) 
(2651)
(266)
(267)
(268) 
(269)

16725
357782

1334



III. Каштальш швестицп

Н айменування показника Код
рядка

За р ж На кшець 
року

1 2 3 4
Каштальне буд1вництво 280 21 7605
Придбання (виготовлення) основних засоб1В 290 - 1912
Придбання (виготовлення) шших 
необоротних матер1альних актшпв

300 - 101

Придбання (створення) нематер1альних актив1в 310 - -
Придбання (нирощуваня) довгострокових бюлопчних актив1в 320 - -
1НШ1 330 - -
Разом 340 21 9618

1з рядка 340 графа 3 каштальш швестицп в швестицшну нерухомють (341)
фшансов1 витрати, включега до капггальних швестищй (342)

IV. Фшансов! швестицп

Найменування показника Код
рядка

За рпс На кшець року
довгостроков1 ПОТОЧИ!

1 2 3 4 5
А. Фшансов! швестицп за методом 
участ1 в каштал) в:
асоцшоват шдприемства 350 - - -

дочфш шдприемства 360 - - -

сшльну дшльшсть 370 - - -

Б. 1нпн Фшансов1 швестицп в:
частки 1 па1 у статутному кашташ 
шших шдприемств

380 - - -

акцп 390 - - -
обл1гаци 400 - - -

1НШ1 410 - 636 -
Разом (розд.А + розд.Б) 420 - 636 -

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звггу про фшансовий стан)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Зв1ту про фшансовий стан)

1нш 1 довгостроков1 фшансов1 швестицп вщ ображ ет:
за соб1вартютю (421)
за справедливою вартютю (422)
за амортизованою соб1варт1стю (423)

Поточш фшансов! швестици вщображен1:
за соб1варт1стю (424)
за справедливою варт!стю (425)
за амортизованою собмвар-мстго (426)

636
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рядка
В и г р а ш

1 2 3 4
А. 1нии операцшш доходи 1 витрати
Операцшна оренда актишв 440 3747 -
Операцшна курсова р1зниця 450 - -
Реал1защя шших оборотних актив1в 460 2034 -
Штрафи, пеш, неустойки 470 - 14
Утримання об'ектав житлово-комунального 
! сощально-культурного призначення

480 -

1нпл операцшш доходи 1 витрати 490 6962 40461
у тому числа: вщрахування до резерву сумшвних борпв 491 X 13975
непродуктивш витрати 1 втрати 492 X -
Б. Доходи 1 витрати В1Д учасп в 
каш тал1 за швестицшми в:
асоцшован1 шдприемства 500 - -
дочфш шдприемства 510 - -
сшльну Д1ЯЛЬШСТЬ 520 - -
В. 1нии фшаисов) доходи 1 витрати
Дивщенди 530 - X

Процента 540 X -
Фшансова оренда актишв 550 - -
[гага финансов! доходи 1 витрати 560 - -
Г. 1шш доходи 1 витрати
Реал1защя фшансових швестицш 570 - -
Доходи в1д об'еднання пхдприемств 580 - -
Результат ощнки корисноси 590 - -
Неоперащйна курсова р1зниця 600 - -
Безогшатно одерж ат активи 610 - X
Списания необоротних актитв 620 X -
1шш доходи 1 витрати 630 10381 -

Товарообмшш (бартерш) операцн з продукщею (товарами, роботами, послугами) 
Частка доходу вщ реал1защх продукцп (товар1в, роб)т, послуг ) за товарообмшними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
1з рядюв 540-560 гр. 4 фшансов! витрати, уключеш до соб!вартосп актив!в

(631)

(632)
(633)

%

■V. . . « шшшиш ч‘>$:Шт Шт. • } -•}. 41 V /  ' /лУ-»*.’ '* • ' \  и  У  з/ ' *<г ' * г . \ '"а^1 Г > '* / 41 % л». * г Л -1 & • ' г-1



VI. ГрОШОВ! кошти

Найменування показника Код
рядка

На кшець року

1 2 3
Гот1вка 640 -
Поточний рахунок у банку 650 330
1нип рахунки в банку (акредитиви, чеков: книжки) 660 -
Грошов! кошти в Д0р031 670 -
Екшваленти фошових к о п т в 680 -
Разом 690 330

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звггу про фшансовий стан) Грошов* кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення 1 резерви

Види забезпечеиь 
I резерв1в

Код
рядка

Залишок 
на початок 

року

Збшыдення за звп . рн< Використано
у ЗВ1ТНОМУ 

рОЦ1

Сторновано 
невикорис- 
тану суму у 

з в т ю м у  
рощ

Сума оч^кува- 
ного вщшкоду- 

вання витрат 
шшою стороною, 

що врахована 
при оцшщ за

безпечення

Залишок 
на кшець 

року
нараховано
(створено)

додатков1

вщрахуван-
ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату вщпусток пращвникам 710 877 1544 - 1418 - - 1003

Забезпечення наступних витрат на додаткове 

пенсшне забезпечення

720 123580 123580

Забезпечення наступних витрат на виконання 

гарантшних зобов'язань

730

Забезпечення наступних витрат на реструктуризащю 740 - - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на виконання 

зобов'язань щодо обтяжливих контракпв

750

' '

760 - - - - - - -

770 - - - - - - -

Резерв сумшвних борпв 775 28697 13975 - 2883 - - 39789
Р а зо м 780 153154 15519 - 4301 - - 164372



ддджяшшимяи

Найменування показника
К од

рядка
Валамсова вар-
тють на кшець 

року

Переощнка за рпс

збшьшення чисто! 
вартос'п реалхзащ! * ущнка

1 2 3 4 5
Сировина 1 матерка ли 800 20391 - -

Кушвельш нашвфабрикати та комплектуюч! 
вироби

810
'

“
'

Паливо 820 16 - -

Тара 1 тарш матер1али 830 389 - -

Буд1вельн1 матер1али 840 - - -

Запасш частини 850 7452 - -

Матер1али сшьськогосподарського 
призначення

860 “ “ ”

I 1оточн1 б1ологхчт активи 870 - - -

М алоцшш та пгвидкозношуват предмети 880 224 - -

Незавершене виробництво 890 8 - -

Готова продумця 900 660 - -

Товари 910 1503 - -

Разом 920 30643 - -

1з рядка 920 графа 3 Балансова вартють запас1в:
вщображених за чистою вартютю реал1зацп 
переданих у переробку 
оформлених в заставу 
переданих на комюно 

Активи на вщповщальному збертанш (позабалансовий рахунок 02)
3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звггу про фшансовий стан) запаси, призначеш для продажу

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

30643

35426
196

* визначаеться за п. 28 Положения (стандарту) бухгалтерського обл!ку 9 "Запаси".



IX. Дебп орська заборговашсть

Найменування ноказника
Код

рядка
Всього на 

кшець року
у т.ч. за ст роками непогашення

ДО 12 М1СНЦ1В вщ 12 до
18 М1СЯЦ1В

вщ 18 до 
36 М1СЯЦ1В

1 2 3 4 5 6
Дебп’орська заборговашсть за 
товари, роботи, послуги

940 3033 ЗОЮ 23. -

1нша поточна дебггорська 
заборговашсть

950 2337 310 2027 -

Списано у звггному рощ безнадшно! дебиорсько! заборгованосп (951)
1з рядкхв 940 1 950 графа 3 заборговашсть з пов'язаними сторонами (952)

X. Нестач! 1 втрати вщ псування цшностей

Найменування показника Код
рядка

Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рж нестач 1 втрат 960 988
]Зизнано заборгованхстю винних ос1б у званому рощ 970 -
Сума нестач 1 втрат, остаточне рппення щодо винуватщв , за 
якими на кшець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 -

XI. Буд1вельн1 контракта

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Дох1д за буд1велышми контрактами за звгений рш 1110 -
Заборговашсть на кшець звп иого року: 
валова замовнишв 1120
валова замовникам ИЗО -
з аванав отриманих 1140 -
Сума затриманих копгпв на кшець року 1150 -
Варпсть виконаних субп!дрядниками роб1т за незавершеними буд!вельними контактами 1160 -



П оточн ий  податок  на прибуток

рядка
2

1210

Сума
3

Вщстрочеш податков! активи: на початок звггаого року 1220 -
на кшець зштиого року 1225 -
Вщстрочеш податков1 зобов'язання: на початок звггного року 1230 74083
на кшець звггного року 1235 73159
Включено до Зв1ту про фшансов1 результата - усього 1240 -924
у тому чиелк
поточний податок на прибуток 1241
зменшення (збшыпення) ввдетрочених податкових активов 1242 -
збшыпення (зменшення) вщетрочених податкових зобов'язань 1243 -924
Вщображено у склад1 власного кашталу - усього 1250 -
у тому числ1:
поточний податок на прибуток 1251
зменшення (збшыпення) ввдетрочених податкових актив1в 1252 -
зб!льшення (зменшення) в1дстрочених податкових зобов'язань 1253 -

XIII. Використання амортизацшних вщрахувань
Найменування ноказника Код

рядка Сума
1 2 3

Нараховано за чвп ний рш 1300 13805
Використано за рш - усього 1310 -
в тому числх на: 
буд1вництво об'екив 1311
придбання (виготовлення) та полшшення основних засоб1в 1312 -
з них машини та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематергальних актив1в 1314 -
погашения отриманих на каттальш  1нвестиц11 позик 1315 -

1316 -
1317 -



XIV. Бюлопчш активи

Групи
бюЛОПЧНИХ

активйв

Код
ряд
ка

Облжовуються за первюною вартютю Облжовуються за справедливою вартютю
залиш ок на початок 

року надшшло 
за рж

вибуло за р!к нарахо- 
вано 

аморти- 
зацн 

за рж

втрати 
вщ змен- 

шення 
корис-
НОСТ1

вигоди
В1Д

В1ДНОВ-
лення
корис-
НОСТ1

залишок на юнець 
року

залишок
на

початок
року

надшшло 
за рж

ЗМ1НИ
вартосп 

за рж

вибуло 
за рж

залишок 
на кхнець 

року
первюна
варпсть

накопи
чена

амор-
тизащя

первюна
вартють

накопи
чена

амор-
тизащя

первюна
вартють

накопи
чена

амор-
гизащя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгостроков1 бюЛОПЧШ 
активи - усього 

в тому числг 1410
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багатор1чш насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
1НШ1 ДОВГОСТрОКОВ1 
бюЛОПЧШ активи 1415 _ . . . .
Поточш бтлопчш активи -  
усього

В тому ЧИСЛ1! 1420 X X X X
тварини на вирощуваню 
та В1ДГОД1ВЛ1 1421 _ X _ _ X X . . . X . . . . .
бюлопчш активи в сташ 
бюлопчних перетворень 

(кр1М тварин на 
ВИрОЩуваНН1 Та В1ДГОД1ВЛ1) 1422 X X X X

1423 - X - - X X - - - X - - - - -
1НШ1 ПОТОЧШ бюЛОПЧШ
активи 1424 _ X _ _ X X _ . _ X . . . . .
Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - -

1з рядка 1430 графа 5 1 графа 14 
1з рядка 1430 графа 6 1 графа 16

вартють бюлопчних актив1в, придбаних за рахунок цшьового фшанеуаання 
залишкова вартють довгоотрокових бюлопчних акпшв, первюна вартють 

поточних бюлопчних актив1в 1 справедлива варпсть бюлопчних акл ивш, 
утрачених унаслщок надзвичайних подш 

1з рядка 1430 графа 11 1 графа 17 балансова вартють бюлопчних акгив1в, щодо яких юнують передбачеш
законодавством обмеження права власнос п

(1431)
(1432)

(1433)



Найменування показника Код
рядка

Вартють
первюного
визнання

Витрати, по- 
в'язаш з 

бюлопчними 
перетворен- 

нями

Результат вщ 
першеного визнання

Ущнка Виручка вщ 
реал1заци

Соб1варт1сть
реалтзаци

Фшансовий результат 
(прибуток +, збиток -) вщ

ДОХ1Д витрати реал1зацн
первюного 

визнання та 
реал1защ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукщя та додатковй 61010114111 активи 
рослинництва - усього 1500 . _ _ ( - ) . -

у тому чисти: 
зернов1 1зернобобов1 1510 . ( - ) _ ( - ) _ . ( - ) .

з них: 
пшениця 1511 . ( - ) . ( - ) _ ( ■ ) _ .

соя 1512 - ( - ) - ( - ) ■ - ( - ) - -
соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
ршак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
цукров1 буряки (фабрИЧН1) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
картой ля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
ПЛОДИ (зерНЯТКОВ1, К1СТОЧКОВ1) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
шша продукция рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
додатков! бюлопчш активи рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Продукцкя та додатковк 610.10114111 активи 
тваринництва - усього 1520 . ( - ) _ ( _ Л _ _ ( - ) _

у тому чист: 
прир1ст ЖИВ 01 маси -  усього 1530 _ ( - ) _ ( - ) _ _ ( ~ ) _

з нього: 
велико! рогато! худоби 1531 ( ■ ) _ ( " ) . ( ■ ) . .

свиней 1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
яйця 1535 - ( * ) - ( - ) - - ( * ) - -
шша продукщя тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
д о д а т к о в 1 бюлопчш а к т и в и  т в а р и н н и щ Б а 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
продукщя рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -
Сшьськогосподарська продукщя та 
додатков! бюлоггчш активи - разом 1540 ( - ) У ( - ) - . ( - ) - -' -У

К13ШОВ СЕРГГЙ АНАТОШЙОВИЧ

ДОЛПНЦЕВА ОЛЬГА АНАТОЛПВНА



А К Ц Ю Н Е РН Е  ТО В А РИ С Т В О  
«З А П О Р В Ь К И Й  В И РО Б Н И Ч И Й  А Л Ю М 1Н 1€В И Й  КО М Б1Н А Т»

(АТ «ЗА лК )

Примггки до ф ш ансових з в т в  АТ «ЗА лК »  
за р ж , що закш чився 31 грудня 2019 року.

1. Фшансов1 зв1ти

АТ «ЗАлК» фшансов! звгги за 2019 р!к складеш за формами, встановленими Нацюнальним 
положениям (стандартом) бухгалтерського облжу 1 «Загальш вимоги до фшансово'1 зв1тностЬ>, 
затвердженими наказом Мшютерства фшажлв Украши вщ 07.02.2013 № 73.

Зважаючи на те, що д ат  форми не вщповщають вимогам, викладеним у МСБО (1А8) 1 «Подання 
ф1нансових ЗВ1Т 1В», а саме, Баланс (Звгг про фшансовий стан) та Зв1т про власний каттал не дають 
можливосп розкрити пор!вняльну шформащю за попередш пер1оди, у письмових приметках 
п1дприемство наводить форми З в тв  про фшансовий стан, сукупш доходи, про змши у власному 
каттал! та рух грошових кошт1в за рк, що заюнчився 31 грудня 2019 року 13 пор1вняльними даними.

Надана фшансова зв!тн1сть АТ «ЗАлК» складена зг)дно 13 вимогами М1жнародних стандарт1в.

Ця ф1нансова зв1тн1сть шдписана та затверджена до випуску вщ 1мен1 АТ «ЗАлК» 28.02.2020р.
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А Т  «ЗА лК »
Звгг про фшансовий стан за рж, що закшчився 31 грудня 2019 року
_________________________________________ __________ _______________________  (тис, грн.)

Активи Код рядка Примггка 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

I. Непоточш активи
Нематер1альш активи 1000 10

первюна варпсть 1001 69 69 77
накопичена амортизашя 1002 69 69 77

Незавершен! каштальшшвестици 1005 9618 9 626 9 668
Основш засоби 1010 10 41 613 61 527 77 399

перв1сна вартють 1011 478 087 486 035 483 914
накопичена амортизащя 1012 436 474 424 508 406 515

1нвестицшна нерухомють 1015 11 22 887 16 732 14 958
перв1сна варттсть 1016 30 799 22 881 25 094
накопичена амортизащя 1017 7 912 6 149 10 136

Довгостроков1 ф|нансов1 швестицн 1035 12 636 636 636
Усього за роздшом I 1095 74 754 88 521 102 661

II. Поточи! активи
Запаси 1100 13 30 643 29 925 34 704
Дебггорська заборгован1сть за товари, роботи, 
послуги

1125 14.1, 15 3 033 12 169 27 490

Дебггорська заборговашеть за розрахунками: 14.2, 15
за виданими авансами 1130 199 1 623 2 320
з бюджетом 1135 19 082 21 095 24 694
у тому числ1 з податку на прибуток 1136 - -

1нша поточна деб1торська заборгован1сть 1155 14.2 5 794 6 255 3 281
Грошов! кошти та IX екв1валенти 1165 16 330 143 102
Усього за роздшом 11 1195 59 081 71 210 92 591
II. Необоротш активи, призначеи! для продажу, 

та групи вибуття
1200 17 196 196 196

Баланс 1300 134 031 159 927 195 448

Власний каттал 1 зобов’язання Код рядка [ [римггка

I. Власний каштал
Зареестрований каштал 1400 18 155 682 155 682 155 682
Каттал у доощнках 1405 315 384 315 384 315 384
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток) 1420 (7 104 376) (7 037 588) (7 010 782)
Усього за роздшом I 1495 (6 633 310) (6 566 522) (6 539 716)
II. Довгостроков! зобов’язання та забезпечення

Вщетрочеш податков! зобов’язання 1500 9 73 159 74 083 55 587
Пенсшш зобов’язання 1505 19 123 580 123 580 110 339
Усього за роздшом II 1595 196 739 197 663 165 926

III. Поточн! зобов’язання
Короткостроков! кредита банк! в 1600 20
Поточна заборговашеть за довгостроковими 
зобов’язаннями

1610 21 3 686 692 3 686 692 3 737151

Заборговашеть постачальникам 1615 21 705 811 706 276 708 966
Поточна кредиторська заборговашеть за 
одержаними авансами

1635 21 15 964 8 236 2 765

Розрахунки з бюджетом 1620 21 131 215 98 416 65 666
Розрахунки 31 страхування 1625 21 3 561 2 550 1 395
Розрахунки з оплати пращ 1630 21 2 121 792 1560
Поточш забезпечення 1660 21, 1 003 877 954
Доходи майбутшх перюд1в 1665 21.1 5 410 6 222 7 033
1нпп поточш зобов’язання 1690 22 2 018 825 2 018 725 2 043 748
Усього за роздиом III 6 570 602 6 528 786 6 569 238

Баланс 1900 134 031 159 927 195 448
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Г1 исьмовл пояснения на стортках 7- 30 е неелд ’емною частиною даного звт у.

Член дирекци - Из,
в.о. генерального директораШ/8*/0 * + Я л
Головний бухгалтер

й д\ *®ЦЙ»МЬ
|\^ \  , МЧпИ Ш  
Щ 0̂ 1дентиф1кацШний/$  А
т ; ^ \ к о д  00194122

Юзшов Серий Анатолшович 

Долгшцева Ольга Анатоливна



А Т  «ЗА лК »

Звгг про прибуток або збиток та шший сукупний дохщ за першд, 

що закшчився 31 грудня 2019року

тис, грн.
Показник Код рядка Примггки 31Л2.2019 31Л2.2018 31Л2.2017
Чистий дохщ В1д реал1зацп продукцп 
(товар!в, робгг, послуг)

2000 4 31 891

Соб1варт1сть реашзовано! продукцп 
(товар1в, робпг, послуг)

2050 - (22 279)

Валовий прибуток 2090 9 612
Валовий збиток 2095
1шш операщйн! доходи 2120 5 23 124 99 070 30 332
Адм1н1стративн1 витрати 2130 6 (50 361) (54 722) (50 673)
Витрати на збут (-) (-) (250)
1нш1 операцшн) витрати 2180 7 (40 475) (42 129) (259 853)
Ф1нансовий результат В 1Д операцшноТ 
Д1ЯЛБНОСТ1

прибуток 2190
збиток 2195 (78 093) (77 415) (95 064)

Ф1НаНСОВ1 д о х о д и 2220
Ф1нансов1 витрати 2250 8 (-) (13 241) (11 831)
Витрати вщ участ1 в кап1тал1 2255
Ф|нансовий результат до 
оподаткування

прибуток 2290 (67 712) (11 072) (282 663)
Витрати (дохщ) з податку на прибуток 2300 9 924 1 365 3 177
Прибуток/збиток В1Д припинено'1
Д1ЯЛБН0СТ1

2305

Чистий ф|нансовий результат
прибуток 2350 (66 788) (9 707) (279 486)

1нш1 сукупн! прибутки
Переоцшка основних засоб1в 2400
1нший сукупний ДОХ1Д 2445 40 917
Усього сукупний ДОХ1Д 2465 40 917
Скоригована середньор1чна кшьюсть 
простих акцш

2605 622 729 120 622 729 120 622 729 120

Прибуток на акшю (грн):
базисний 2615 (ОД0725) (0,01559) (0,44881)

розбавлений

Писъмовг пояснения на стортках 7-30 е невгд ’емною

Член дирекцп -  
в.о.генерального

Головний бухгалтер

частиною даного звту

Юзшов Сергш Анатолшович 

Долгшцева Ольга Анатолйвна
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А Т  «ЗА лК »

Звгг про зм ш и у  власном у каш тал! за перю д, 
що закш чився 31 грудня 2019 року

_______________ _________ _________ ________ _______ ____________  тис. грн.

Стаття Код Примп'ки Статутни 
й каштал

Каштал у 
д оо1 инках

Додатк
ОВИЙ

каштал

Резерв
ний

каштал

Нерозподшен 
ий прибуток Разом

Залишок на 01.01.2017 4000 155 682 315 960 (6 742 794) (6 271 152)
Коригування:

Змша об.пковоУ
ПОЛ1ТИКИ 4005
Виправлення помилок 4010 (7 196) (7 196)
1нШ1 ЗМ1НИ 4090 (21 518) (21 518)

Скоригований залишок 
на 01.01.2017 4095 155 682 315 960 (6 771 508) (6 299 866)

Чистий прибуток за 
2017р1к 4100 (279 486) (279486)

1нший сукупний дохщ за 
2017 р(к 4110 40 917 40 917

Розподш прибутку:
Виплати власникам 
(дивщенди) 4200
Спрямування прибутку 
до статутного кашталу 4205
Вщрахування до 
Резервного кап 1 талу 4210
1нип зм1ни в кап1тал1 4290 . ■»: 32 4

Разом змш в кап1тал! за 
2017р1к 4295 (28) (238 537) (238 565)

Залишок на 31.12.2017 4300 155 682 315 932 (7 010 045) (6 538 431)
Залишок на 01.01.2018 4000 155 682 315 932 (7 010 045) (6 538 431)
Коригування:

Змша облжовоГ
ПОЛ1ТИКИ 4005
Виправлення помилок 4010 (548) (737) (1 285)
1нШ1 ЗМ1НИ 4090

Скоригований залишок 
на 01.01.2018 4095 155 682 315 384 (7 010 782) (6 539 716)

Чистий прибуток за 2018
р!К 4100 (9 707) (9 707)

1нший сукупний дохщ за 
2018 р1к 4110
Розподы прибутку:

Виплати власникам 
(дивщенди) 4200
Спрямування прибутку 
до статутного кашталу 4205
Вщрахування до 
Резервного кашталу 4210
|Н 1Ш ЗМ1НИ в кап1тал1 4290

Разом змш в кап п ал 1 за 
2018рж 4295 (9 707) (9 707)

Залишок на 31.12.2018 4300 155 682 315 384 (7 020 489) (6 549 423)
Залишок на 01.01.2019 4000 18 155 682 315 384 (7 020 489) (6 549 423)

Коригування:
Змша 0бЛ1К0В01 пол (ТИКИ 4005

Виправлення помилок 4010
1нШ! ЗМ1НИ 4090 3.2 (17 099) (17 099)

Скоригований залишок 
на 01.01.2019 4095 155 682 315 384 (7 037 588) (6 566 522)

Чистий прибуток за 2019
Р1К 4100 (66 788) (66 788)

1нший сукупний дохщ за 
2019 р!К 4110
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Розподьл прибутку:
Виплати власникам 

(дивщенди) 4200

Спрямування прибутку до 
статутного кашталу 4205

Вщрахування до 
Резервного кашталу 4210

1нш1 зм1ни в кап!тал1 4290
Разом зм!н в каштал! за 

2019р1К 4295

Залишок на 31.12.2019 4300 155 682 315 384 (7 104 376) (6 633 310)

Письмовг пояснения на стортках 7-30 е невгд'емною частиною даного

Член дирекцп -  
в.о. генерального

Головний бухгалтер

го зви ру;

Клзшов Серий Анатолшович 

Долпнцева Ольга Анатолпвна

а Я



А Т  «ЗА лК »

Звгг про рух грош ових КОШТ1В за р ж , 

що закш чився 31 грудня 2019 року

тис, грн.
Стаття Код

рядка
При
М1Т
ки

Рж, що закшчився
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

I. Рух кошт1в у результат! операцшноТ
Д1ЯЛБНОСТ1
Надходження вщ реал1зацй продукцп (товар1в, 
роб1т, послуг)

3000 2 460 5 332 21 595

Повернення податюв : збор^в 3005
Цшьове фшансування ЗОЮ
Надходження аванс1в вщ покупщв 1 
замовншав

3015 21 765 14 053 2 562

1нш 1 надходження 3095 5 681 4 038 25 366
Витрачання на :оплату товар1в (роб!т, послуг) 3100 (12 617) (4 834) (14 927)
пращ 3105 (12 326) (14 883) (15 067)
Вщрахування на сошальш заходи 3110 (2 483) (2 611) (2 458)
[нш] податки та обов’язков1 платеж1 3115 (176) (224) (2 082)
Сплачений податок на прибуток 3116
1нш1 платеж! 3190 (2 092) (1431) (20 232)
Чистий рух кошт1в вщ операцшноТ
Д1ЯЛЬН0СТ1

3195 212 -560 -5 243

И. Рух КОШТ1В ВЩ 1НВеСТИЦ1ЙН01 Д1ЯЛБНОСТ1
Продаж основних засоб1в 3205 601 5 342
1нш1 надходження 3250
Придбання та буд1вництво основних засоб|'в 3260 (25)
1нш1 платеж! 3290
Чистий рух КОШТ1В ВЩ 1НВеСТИЦ1ЙН01 
ДХЯЛЬНОСТ!

3295
-25 601 5 342

III. Рух кош т1В вщ фзнансовоЁ д 1яльност!
Отриман! позики 3305
1нш1 надходження 3340
Погашеш позики 3350
Сплачен1 див^денди 3355
1нш 1 платеж! 3390
Чистий рух КОШТ1В ВЩ ф!НаНС0В01 
Д1ЯЛБНОСТ1

3395

Чистий рух грош ових К0ШТ1В за ЗВ1ТНИЙ 
пер10Д

3400
187 41 99

Залишок кошт1в на початок року 3405 143 102 3
Вплив зм1ни валютних курс1в на залишок
КОШТ1В

3410

Залишок кошт1в на кшець року 3415 16 330 143 102

Писъмовг пояснения на стортках 7-30 е невгд ’емною частиною даного звту

Член дирекцп -  
в.о. генерального директора

Головний бухгалтер

Юзшов Серий Анатолшович 

Долпнцева Ольга Анатолпвна



Письмов1 пояснения до фшансових з в т в  за перюд, 
що закшчився 31 грудня 2019 року

2. Загальна шформащя про шдприемство.

Акцюнерне товариство «Запор1зький виробничий алюмшгевий комбшат» (АТ «ЗАлК») (дал! 
«Шдприемство») створено шляхом перетворення державного пщприемства «ЗАлК» зпдно 
Розпорядження Запор1зысоУ обласноТ державно! адшшстрацп вщ 22.08.1994 №23-р та у вщповщност1 до 
Указу Президента УкраТни вщ 15.06.1993 №210/93 «Про корпоратизащю пщприемств», Указу 
Президента Украши вщ 21.02.1994 №61/97 «Про додатков! заходи щодо делегування Дншропетровськш, 
Донецькш, Запор^зькш, Луганськш обласним державним адмшютращям повноважень з управлшня 
майном, яке знаходиться в загальнодержавнш власност!».

За Протоколом №24 позачергових загальних збор1в ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОР13БКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМ1Н1СВИЙ КОМБШАТ» вщ 01.11.2018 року 
було прийнято ршення про змшу найменування на АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОР1ЭБКИЙ 
ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМ1Н1СВИЙ КОМБ1НАТ» (скорочене найменування АТ «ЗАЛК»),

Реестращя Шдприемства здшснена 30.08.1994. Розпорядженням Запор13ько\' мгськоТ Ради 
народних депутат!в за №275р в 2004 рощ продажем на Донецькш фондовий б1рж1 25% пакету акцш, що 
належав держав1 в особ1 Фонду Державного Майна УкраУни, була завершена приватизащя Шдприемства, 
на цей час в статутному фонд1 Шдприемства державна частка становить 68,01%.

Зпдно Наказу Фонду Державного майна Украши №227 вщ 20.02.2018 р. «Про внесения змш до 
наказу ФДМУ вщ 13.12.2017 № 1869 «Про затвердження плану-графжа виставлення об’екпв груп В, Г, 
Е на продаж у 2018 рощ» пщлягае виставленню на продаж за конкурсом з вщкрипстю пропонування 
цши за принципом аукцюиу державна частка ПАТ «ЗАлК» у травш 2018 року.

Зпдно Наказу ФДМУ вщ 22.06.2018 № 859 «Про прийняття ранения про приватизащю 
державного пакета акцш публичного акцюнерного товариства "Запор1зький виробничий алюм1Н1евий 
комб!нат" (код за СДРПОУ 00194122)» прийнято р1шення приватизувати державний пакет акц1й ПАТ 
"Запор1зький виробничий алюм1Н1евий комб1нат" шляхом продажу на аукцюш з умовами. Вщповщно до 
Наказу ФДМУ вщ 27.12.2018р. №1637 «Про затвердження перелшв об'екпв малоУ приватизацй, що 
пщлягають приватизащУ в 2019 рощ» приватизащю АТ «ЗАлК» (Додаток 6) продовжено на 2019 рк.

За Наказом ФДМУ вщ 28.12.2019 №1574 приватизащю продовжено надалк

Станом на 31 грудня 2019 року акцй Пщприемства розподшеш наступним чином: 
Кшьктсть акцш в статутному каштал! Пщприемства (%)_________________ ___

Найменування власник^в 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Фонд державного майна Украши 68,01 68,01 68,01
Уе1Ьау Но1сИп§5 Ыткей 29,54 29,54 29,54
1НШ1 юридичш особи 1,07 1,07 1,08
Ф13ИЧН1 ОСОби 1,38 1,38 1,37
Разом: 100 100 100

1дентиф1кацшний код АТ «ЗАлК» за СДРПОУ: 00194122
М1сцезнаходження: 69032, Запор^зька обл., мюто Запор1жжя, П1ВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 15.
Оргашзацшно-правова форма: ПУБЛ1ЧНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1 нформац1я про шдприемство доступна за адресою Ьпр://га1к.ра1:.иа/

Види д1яльност1 за КВЕД:
24.42 Виробництво алюмшно (основний);
46.72 Оптова торпвля металами та металевими рудами;
55.90 Д1яльн1сть 1нших засоб1в тимчасового розм!щування;
38.32 Вщновлення вщсортованих в)дход1в

Основною д 1я л ьн 1стю  Пщприемства е виробництво алюмш1ю, легованих сплав1в на його основ1 та 
кристал1чного кремнто. У 2011 рош через нерентабельнють д1яльност1 у зв'язку з високими тарифами на 
електроенерпю основне виробництво було зупинено. До липня 2014 року основною продукщею 
виробництва була алюмш^ева катанка.
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та е:
• платником податку на прибуток пщприемств;
• платником податку на додану вартють (дата реестращУ платником 27.03.2015р., шдивщуальний 

податковий номер 001941208299).
До складу АТ «Запор1зький виробничий алюмш1евий комбинат» входять вщокремлеш структурш 

пщроздши без права юридичноУ особи:
- Придншровське виробниче управлшня ПАТ «ЗАлК», УкраУна, м.Свгаюводськ, Юровоградська 

обл., вул. Обсерваторна, 5, (05236) 2-05-20В;
- База вщпочинку «Над1я» АТ ЗАЛК, м Приморськ, Запор1зька обл., вул.Курортна, 77.

Середньооблжова кшькють штатних пращвниюв 142 особи. Фонд оплати пращ штатних 
пращвниюв АТ «ЗАлК» у 2019 рощ склав 15 829 тис. грн. Середньомюячний дохщ штатних пращвниюв 
склав 10 024,6 грн. у пор1внянш з 8 120,3 грн. у 2018 рощ.

1нформашя про господарську Д1яльшсть

Основними напрямами д1яльност1 у 2019 рощ були: 
решпзащя товарно-матер^альних запасов; 
надання послуг стороншм оргашзащям;
надання в оренду майна (примпцення, обладнання, бази вщпочинку).

Економ1чне середовище, в якому Шдприемство проводить свою д1яльшсть

Незважаючи на те, що економжа УкраУни визнана ринковою, вона продовжуе демонструвати 
особливост!, характерш для перехщноУ економ1ки. Щ особливосп включають, кр1м шшого, наявнють 
вал юти, що не е вшьно конвертованою за межами УкраУни, валютш обмеження 1 контроль, вщносно 
високу шфлящю 1 висою проценты ставки. Стабшьшсть украУнськоУ економжи буде в значнш м1р1 
залежати вщ пол1тики та дш уряду, спрямованих на реформування адмшютративноУ та правово'Г систем, 
а також економжи в цшому. Внаслщок цього економ1чна Д1яльшсть в УкраУш пов'язана з ризиками, яю 
не е типовими для розвинених краУн. Економжа УкраУни схильна до впливу ринкових коливань I 
зниження темп!в економ1чного зростання у св1товш економщь На сьогодшшнш день економжа УкраУни 
переживае важкий етап економ1чноУ та полиичноУ кризи. На украУнську економжу впливають ринков1 
коливання та зниження темшв економ1чного розвитку. Наслщки фшансовоУ кризи призвели до 
нестабшьноеп на ринках кашталу, суттевого попршення лжвщноеп у банювському сектор1, 
ускладнення умов кредитування в УкраУш, що впливае на економ^чний та швестицшний юпмат 
всередиш краУни. Подальший економ1чний розвиток УкраУни значною м1рою залежить вщ ефективност1 

економ1чних, фшансових та монетарних заход 1 в, яю вживаються Урядом, а також вщ змш у податковш, 
юридичнш, регулятивной та полггичнш сферах. Податкове, валютне та митне законодавство в У крапп 
допускае р1зш тлумачення та часто змшюеться, податков1 реформи в УкраУш тривають. Керхвництво не 
може передбачити вс1 тенденцп, яю можуть впливати на фшансовий сектор та шин галун економжи, а 
також те, який вплив (за наявноеп такого) вони можуть мати на майбутнш фшансовий стан 
Пщприемства.

Фактори ризику

Факторами (чинниками) ризику, пов'язаними з швестуванням у цшш папери Пщприемства е:
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивщещцв за акциями;
- недостатня лжвщшсть та шип фактори, що можуть обмежити можливгсть вщчуження цшних 

папер]'в Товариства Ухшми власниками.

Фактори ризику, яю впливають на д1яльнють АТ «ЗАлК»:
- змши ринковоУ кон’юнктури;
- достатньо високий р1вень шфляцй;
- висока чутливють до впливу шхш'тичних ризиюв, що у довгостроковш перспектив! може 

негативно вплинути на Д1яльшсть Шдприемства;
- неяюсне, фактично застарше обладнання. Ступшь зносу основних засоб^в та швестицшноУ 

нерухомост! на 31.12.2019р -  87,33%.

Шдприемство взяте на облк у Державшй податковш шспекцй м. Запорхжжя 01.10.1997 за №137



3.1. Основа складання фтансовоИзв'тиюст!

Заява про вгдповгднютъ
Ця фшансова зв 1тнють складена у вщповщиост! до М1жнародних стандартов фшансовоУ звгтностк

Основа надания финансово)' звт носпп
Основою надання фшансовоУ зв1тност1 е чинш м1жнародш стандарти фшансовоУ зв1тност1 (МСФЗ), 

м1жнародн1 стандарти бухгалтерского облжу (МСБО) та тлумачення, розроблеш Ком1тетом з 
тлумачень м!жнародноУ фшансовоУ зв т ю с п .

Фшансова зв т п с т ь  за М1жнародними стандартами фшансовоУ зв1тност1 складаеться на основ1 
бухгалтерських записгв зпдно украУнського законодавства шляхом трансформацП' з внесениям 
коригувань, проведениям перекласифжацП' статей з метою достов1рного представления шформащУ 
ЗПДНО вимог МСФЗ.

Всшюта вим1ру та представления
Осиовуючись на економ1чнш сутиост1 операцш та обставин д1яльност1, п1дприемство визначило 

украУнську гривню як валюту вим1ру та представления. Виходячи з цього, операшУ в !нших валютах, шж 
гривня, розглядаються як операц1У в шоземних валютах.

Ф 1нансова зв1тн1сть надана у тисячах украУнських гривеиь.

3.2. Заява про використання облшових полипик.

При складанш ф1нансовоУ зв!тност1 АТ «ЗАлК» використовувало Т1 ж сам 1 обл!ков1 пол1тики, що 1 
при складанш фшансовоУ звпгностт за пер1од, що закшчився 31.12.2018р.

Пщприемство не веде сезонну або циюпчну д1яльшстъ. Операц|У !3 пов’язаними особами не 
зд!Йснювались.

Внаслщок виявлення помилок, як1 були допущен! при складанш фшансових з в т в  за перюд, що 
закшчився 31.12.2018, на вимогу МСФЗ (1А8) 8 «Обл1ков1 полггики, змши в обл1кових оц1нках та 
помилки» проведено виправлення шляхом ретроспективного перерахування статей фшансових з в т в .

Стаття фшансових 
зв т в

Залишок на 
01.01.2019до 
перерахунку 

статей фшансових 
з в т в

Результат перерахунку Залишок на 
01.01.2019 шеля 

проведения 
перерахунку 

статей 
фшансових 

з в т в

внаслиок
ЗМ1Н

0бЛ1К0ВИХ
ПОЛ1ТПК

внаслщок
111ШИХ ЗМШ

внаслщок
виправлення

помилок

Запаси 27  391 236 27 627
Деб1торська 

заборговашеть за 
розрахунками за 

виданими авансами

1 115 508 1 623

1нша поточна 
деб1торська 

заборговашеть
1 018 2 016 3 034

Нерозпод1лений
прибуток

(непокритий
збиток)

(7 0 2 0  489 ) (17 099) (7 037  588)

Вщетрочеш
податков1

зобов’язання
54 222 19 861 74 083

Поточна 
кредиторська 

заборговашеть за 
товари, роботи, 

послуги

70 6  278 -2 706 276

Усього коригувань X 0 2 760 0 X
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3.3. СуттсеЛ облгковг судження, оцтки та припущення.

Пщготовка фшансовоУ звггносп у вщповщносп до МСФЗ потребуе вщ кер1вництва винесення 
суджень та припущень, яю мають вплив на сумм актив1в, зобов'язань та потенцшних зобов'язань, яю 
представлеш у зв!тност1 на дату фшансовоУ зв1тност1 та вщображених сум доход 1 в вщ реал1защУ товар1в, 
робгг та послуг за звггний перюд.

Оцшки та судження постшно оцшюються та базуються на досвцц кер1вництва та шших факторах, 
включаючи 041кування МаЙбуТН1Х ПОД1Й, котр! припускаються ДОСТОВ1рНИМИ у В1ДПОВЩНОСТ1 до 
обставин. Таким чином, фактичш результати можуть вщр1знятися вщ оцшочних.

Судження
У процес! застосування облжовоУ полггики кер1вництвом Шдприемства були зроблеш певш 

судження, кр1м облжових оцшок, яю мають суттевий вплив на суми, вщображеш у фшансовш зв1тност1. 
Таю судження, зокрема, включають правомерность припущення щодо безперервност1 д1яльност1 
Шдприемства (приметка 27).

Оцтки та припущення
Нижче представлен! основш припущення, що стосуються майбутнього та шших основних джерел 

оцшки невизначеност1 на дату балансу фшансовоУ звгшост1, яю несуть у соб1 значний ризик виникнення 
необхщност) внесения суттевих коригувань до балансовоУ вартост1 активгв та зобов'язань протягом 
наступного фшансового року.

Ризики, пов'язат з податковим та гншим законодавством
УкраУнське законодавство щодо оподаткування та здшснення господарсько'У д!яльност1, 

включаючи контроль за вапютними та митними операциями, продовжуе розвиватися. Законодавч! та 
нормативы акти не завжди чггко сформульоваш, а Ух Тлумачення залежить вщ точки зору мюцевих, 
обласних \ центральних органов державноУ влади та шших оргашв державного управлшня. Часто точки 
зору р1зних оргашв на певне питания вщрпняються. Керовництво вважае, що Шдприемство 
дотримувалось вслх нормативних положень, 1 вс1 передбачеш законодавством податки та вщрахування 
були с плачет або нараховаш. Водночас юнуе ризик того, що операщУ й штерпретащУ, що не були 
поставлен! гид сумшв у минулому, можуть бути поставлен! пщ сумшв державними органами в 
майбутньому, хоча цей ризик значно зменшуеться з плином часу. Неможливо визначити суму 
непред'явлених позов1в, що можуть бути пред'явлеш, якщо таю взагаш юнують, або ймов^рнють будь- 
якого несприятливого результату.

Основн1 засоби
Шдприемство облжовуе основш засоби, що йому належать, за переоцшеною вартютю, при цьому 

зменшення корисност! вщображаеться у з в т  про сукупш прибутки 1 збитки та шший сукупний дохщ, 
дооцшка основних засоб1В вщображаеться як резерв переощнки в склад1 кашталу. Шдприемство 
залучило незалежного оцшювача з метою визначення справедливоУ вартоеп основних засоб^в станом на 
31 грудня 2011 року. В про нес 1 оцшки визначалася справедлива вартють об'екпв основних засоб|'в з 
використанням:

• для спещал1зованого майна — амортизованоУ вартоеп замщення 13 застосуванням витратного
пщходу;

• для неспешалпованого майна — ринковоУ вартост1 як бази оцшки 13 застосуванням 
пор1вняльного пщходу для актив1в тих, що мають як операцшний, так 1 не операцшний характер учасп в 
господарсьюй д1яльност1 Шдприемства;

Для ус1х операцшних спещал1зованих актив1в, вартють яких розрахована п  застосуванням 
амортизованих витрат замщення додатково проведено визначення цшносп використання 1 проведений 
тест на знецшення для виявлення можливо'У величини знецшення згщно вимог МСБО (1А8) 36. Виявлене 
знецшення було розподшене пропорщйно амортизованш вартоеп замещения на спещал^зоваш 
операцшш активи Шдприемства. Результатом переощнки при застосуванш р1зних оцшочних пщход 1в е 
економ1чне знещнення (балансова вартють активов перевищуе суму Ух очжуваного вщшкодування). 
Отже, справедлива вартють спещал1зованих актив1в, що становить бшышсть ВС1Х актив1в, яю були 
переоцшеш, була визначена як балансова варттсть за вирахуванням економ1чного знещнення.

Забезпечення за судовими процесами
Шдприемство виступае в якоеп вщповщача в численних судових процесах 31 своУми 

контрагентами. Кер1вництво використовуе судження при оцшщ та визнанш резервов та ризику умовних 
зобов'язань стосовно позов!в, що перебувають на розгляд1 в суд1, або шших неврегульованих претензш, 
що пщлягають вир1шенню шляхом переговоргв, посередництва, арбитражного провадження або 
урядового регулювання, а також шших умовних зобов'язань. Судження необхщш для оцшки
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ймов!рносп задоволення позову, що перебувае на розглядц або виникнення зобов'язання, а також для 
визначення можливих обсяпв юнцевого вщшкодування. 3 огляду на невизначенють, що притаманна 
процесу оцшки, фактичш збитки можуть В1др1знятися В1д попередньо визначених забезпечень. Таю 
0Ц1НКИ пщлягають ЗМ1Н1 ПО МIр 1* отримання Н0В01 шформацп, головним чином за допомоги внутршшх 
експерт1в, за наявносп, або за пщтримки зовшшшх консультанпв, як, наприклад, актуарп або 
юрисконсульта. Перегляд оцшок може мати суттевий вплив на операцшш результата у майбутньому.

Зобов'язання з пенсшного забезпечення та 1ний выплати по зактченню трудово I д 1ял ь н осп г /
Витрати за сощальними гарантами, яю затверджеш законодавством Украши, визначаються з 

використанням актуарних ощнок. Актуарна методика розрахунку передбачае здшснення припущень 
щодо ставки дисконтування, майбутнього збшьшення заробито! плати, р1вня смертносп та майбутнього 
збшьшення пенсж. У зв'язку з тим, що таю програми е довгостроковими за своею природою, зроблеш 
припущення мютять елемент суттевоТ невизначеносп.

Резерв знецгнення дебпторсъшн та тшог заборговапостг
Шдприемство регулярно перевтряе стан деб1торсько'1 заборгованост1, передплат, здшснених 

постачальникам, та шших сум до отримання на предмет зменшення корисносп заборгованосп. 
Шдприемство використовуе свое компетентне судження для оцшки суми будь-яких збитюв вщ 
зменшення корисносп у випадках, коли контрагент зазнае фшансових трудноицв.

Станом на 31 грудня 2019р. кер1вництво Пщприемства визнало резерв пщ зменшення корисносп 
ТОрГОВО'1 Деб1Т0рСЬК01 Заб0рГ0ВаН0СТ1 у СуМ1 12 235 ТИС. ГрН. ВЩНОСНО 1НШ01 поточно\' деб1торсько1 
заборгованост1 визнаио резерв пщ зменшення корисност1 на 31 грудня 2019 р. у сум1 1 740 тис. грн.

Зменшення корисностг нефтансових активгв
Основш засоби та нематергальш активи перев1ряються на предмет зменшення корисносп у тих 

випадках, коли обставини дають пщстави припустити потенц1Йне зменшення корисносп. Серед 
факторов, як1 Шдприемство вважае такими, що дають пщстави для перегляду зменшення корисносп, е 
наступш: значне падшня ринкових Ц1н; значне попршення операцшних результате у пор1внянн1 з 
мииулими пер1одами чи прогнозом; значш змши у використаньп актив1в чи ус1е'1 стратег11 б1знесу, 
включаючи активи, щодо яких прийняте рниення про поступове виведення з експлуатац11 чи зам 1 ну, а 
також активи, яю е пошкодженими чи виведеними з експлуатацп; сутгев1 негативн1 галузев! чи 
економ1чи1 тенденцп та 1НШ1 фактори.

Ош'нки суми в1дшкодування активов базуються на оц1нках кер1вництва, включаючи оц1нки 
операций у майбутньому, майбутнш прибутковост! активгв, припущениях щодо ринкових умов у 
майбутшх пер10дах, розвитку технолопй, зм1н у законодавств1 та шших фактор1в. Щ припущення 
використаш у розрахунку вартост1 використання активу та включають прогнози щодо майбутшх 
грошових потоюв 1 виб1р вщповщноУ ставки дисконтування. П1дприемство оц1нюе щ припущення на 
дату зв1тност1, тому реальш результата можуть В1др1знятись вщ припущень. Змши обставин, припущень 
та оцшок кер^вництва можуть спричииити збитки вщ зменшення економ1чноТ корисносп актив1в у 
ВЩПОВ1ДНИХ пер10дах. Сума зменшення корисносп станом на 3 1 грудня 2 0 11 була розрахована 
незалежними спещалютами з оцшки, грунтуючись на припущеннях зробленими кер1вництвом 
Пщприемства.

Строки корисного використання основних засобнв
Шдприемство переглядае строки корисного використання основних засоб1в щонайменше в юнщ 

кожного фшансового року. Якщо результат перегляду вщр1зняеться В1Д попередшх припущень, зм1ни 
вщображаються як змши в облжових оц1нках у вщповщносп до МСБО (1А8) 8 «Обл1ков1 пол1тики, 
зм1ни в обл1кових оцшках та помилки». Ц1 оценки можуть мати вплив на залишкову варпсть основних 
засоб1в. в1дображену в ЗВ1Т1 про ф1нансовий стан, та амортизацшш витрати, як1 в1дображен1 у з в т  про 
Суку ПН 1 прибутки 1 збиТКН Та 1НШИЙ сукупний дохщ.

Справедлива вартгстъ фшансових тструментгв
У випадку, коли справедлива варпсть фшансових актив1в 1 ф1нансових зобов’язань, визнаних в 

облику, не може бути визначена на основ1 даних активних ринюв, вона визначаеться на основ1 оцшочноТ 
методики, використовуючи модель дисконтованих грошових потоюв. В якосп вхщних даних для ц 1 еГ 
методики по можливост1 використовуеться 1нформац1я з ринюв, на яких проводиться мошторинг. Однак, 
коли це не може бути практично здшсненим, для визначення справедливо!' вартосп необх1дним е 
експертне судження. Судження базуеться на таких факторах, як ризик лшвщносп, кредитний ризик 1 
волатильшсть. Зм1на в припущеннях, яю використовуються при визначенш цих показник1в, може 
впливати на справедливу варт1сть ф1нансових 1нструмент1в, вщображених у зв1тност1.

Шдстрочет податковг активи
Вщетрочеш податков1 активи визнаються щодо вс!х оподатковуваних тимчасових р1зниць, що 

пщлягають вирахуванню, Т1ею м1рою, якою е ймов1рним отримання оподатковуваного прибутку, щодо 
якого можна використати оподатковувану тимчасову р1зницю. Значн1 судження кер!вництва
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вимагаються для визначення суми вщстрочених податкових актив!в, що можуть бути визнаш на основ] 
ймов!рного часу виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратеги податкового 
планування.

3.4. Основш принципы облжово! политики

Ус1 об л 1 ков 1 полггики, про як1 йдеться нижче, стосуються Шдприемства.

Перерахунок тоземних валют
Фшансова звггнють представлена в гривнях («грн.»), що е функциональною валютою 1 валютою 

представления звгтносп Пщприемства та кожного з його доч^ршх шдприемств. Операцп в шоземнш 
вал юг 1 первюно вщображаються у функцюнальнш валют! за обмшним курсом, що Д1е на дату 
здшснення операци. Монетарш активи 1 зобов'язання, деномшоваш в шоземнш валюп, перераховуються 
у функцюнальну валюту за обмшним курсом, що Д1е на дату звггноеп. Вс1 курсов1 ргзнищ, що 
виникають вщ такого перерахунку, вщображаються у з в т  про сукупш прибутки 1 збитки та шший 
сукупний дохщ. Немонетарш статп, як! оцшюються за юторичною варт1стю в шоземнш валюп, 
перераховуються за обмшним курсом, що д!яв на дату первюно'Т операци. Немонетарш статп, як1 
оцшюються за справедливою вартютю в шоземнш валют!, перераховуються за обмшним курсом, що д1е 
на дату визначення справедливо‘1 вартоеп.

Шдприемство використовувало обмшш курси на дату балансу:

Показник 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Гривня/ 1 долар США 27.688264 27.688264 28.067223
Гривня/ 1 евро 31.71.4138 31.71.4138 33.495424
Гривня/ 1 росшський рубль 0.39827 0.39827 0,487030

За 2019 рж пщприемством не проводився перерахунок монетарних статей Балансу, до складу яких 
враховано заборговашсть перед юридичними та ф1зичними особами, щодо яких застосовуються 
обмежувальш заходи (санкцп) зпдно ршень Ради нац!0нальн01 безпеки I оборони УкраТни вщ 28 квгеня
2017 року «Про застосування та внесения змш до персональних спец1альних економ1чних та 1нших 
обмежувальних заходов (санкшй)», введеного в Д1ю Указом Президента УкраТни В1Д 15 травня 2017 року 
№ 133/2017; вщ 21 червня 2018 року «Про застосування та внесения змш до персональних спещальних 
економ!чних та 1нших обмежувальних заходов (санкц1й)», введеного в дто Указом Президента УкраТни 
вщ 21 червня 2018 року № 176/2018, а саме - до юридичноТ особи «Джадсон Трейдшг Шмкед» («.[ископ 
ТгасИп§ Ыш11:ес1»), К1пр, Н1кос1я, та Компани Русал (застосовуються обмежувальш заходи (санкцп) 
строком на три роки, у т.ч. запобиання виведенню каптал1в за меж1 УкраТни, зупинення виконання 
економ1чних та ф1нансових зобов’язань).

Основшзасоби
Шсля перв1сного визнання за с001варт1стю, об'екти основних засоб1в визначаються за 

переоцшеною вартютю за вирахуванням подальшоТ накопичено'Т амортизац1Т та накопичених збигк1в в]'д 
зменшення корисност1.

Переоц1нка зд1йснюеться з такою пер10дичн1стю, щоб уникнути суттевих розб1жностей М1Ж 
справедливою вартютю переоцшеного активу та його балансовою вартютю.

Збшыпення балансовоТ вартоеп, що виникае внаслщок переоц1нки, вщноситься на резерв з 
переоценки в склад1 кап!талу в зв!Т1 про фшансовий стан, за винятком сум. що компенсують зменшення 
вартост1 активу, рашше вщображеного у ЗВ1Т1 про сукупш прибутки 1 збитки та шший сукупний дохщ. В 
цьому випадку сума збшыпення вартост1 такого активу вщображаеться у з в т  про прибутки > збитки та 
шший сукупний дохщ. Зменшення балансовоТ вартоеп визнаеться у з в т  про сукупш прибутки 1 збитки 
та шший сукупний дохщ, за винятком випадюв, коли зменшення компенсуеться збшьшенням балансовоТ 
вартоеп цих актив1в. В такому випадку сума зменшення такого активу вщноситься на рахунок цього 
резерву. Шсля вибуття активу вщповщна сума, включена до резерву переощнки, переноситься до складу 
нерозподшеного прибутку.

Витрати на замшу обладнання збшьшують балансову варпсть основних засоб1в як витрати на 
зам1ну, якщо характер витрат вщповщае вс1м критер1ям кап1тал1зац1Т.

Об'ект основних засоб!в зн1маеться з облжу п1сля його вибуття або коли одержания економ1чних 
вигод В1д його подалыного використання або вибуття не очкуеться. Прибутки або збитки, що 
виникають у зв’язку 31 зняттям активу з обл1ку (розрахован! як рпниця м1ж чистими надходженнями вщ 
вибуття активу 1 його балансовою варпстю), включаються до зв1ту про прибутки 1 збитки та шший 
сукупний дохщ за рж, у якому актив був знятий з облжу. Резерв з переощнки основних засоб1в за
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вибувшим активом перекласифжовуеться до складу нерозподшеного прибутку в склад1 шшого 
сукупного доходу.

Амортизация
Товариство застосовуе прямолшшний метод нарахування амортизацп' основних засоб1в та шших 

необоротних актив1в. Нарахування амортизацп' не припиняеться, коли актив не використовують або вш 
вибувае з активного використання, доки актив не буде амортизований повнютю.

1нвестицтна нерухомгсть
До складу швестицшно'Г нерухомост1 вщносяться буд1вл1 та примщення, утримуваш з метою 

отримання орендних платеж1в, а не для використання у наданш послуг чи для адмшютративних цшей. 
Зное основних засоб1в нараховуеться лшшним методом протягом очжуваних строюв корисного 
використання вщповщних актив1в. 1нвестишйна нерухом1Сть первюно I в подальшому оцшюеться за 
соб1варт1стю за вирахуванням нарахованоТ амортизацп.

Наступи! строки корисноТ експлуатацп активов були встановлеш у 2019 рощ:
БуД1ВЛ1 I споруди 1-50 роюв
Виробниче устаткування 1 -50 роюв
Транспортш засоби 1-15 роюв
1нин 1-20 роюв
I н вести шй на нерухомють 1-20 роюв
Нематер^альш активи 1-5 роюв

Строки корисного використання 1 методи нарахування амортизацп аиал1зуються наприюнщ 
КОЖНОГО ЗВ1ТНОГО року й коригуються по м I р 1 необхЩИОСТЬ

Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язаш з придбанням, буд1вництвом або виробництвом 

активу, що обов'язково вимагае тривалого перюду часу для його подготовки до використання вщповщно 
до нам1р1в Пщприемства або до продажу, кашталгзуються як частина первюно'1 вартосп активу.

Вс1 1 нш 1 витрати на позики вщносяться на витрати у тому звп ному перюд!, в якому вони були 
понесенк Витрати на позики включають виплату проценпв та шил витрати, понесеш Пщприемством у 
зв'язку з позиковими коштами.

Нематеритый активи
Нематер1альш активи, яю були придбаш окремо, при первюному визнанш оцшюються за 

первюною вартгстю. Шел я первгсного визнання нематер1альш активи облжовуються за переощненою 
вартгстю за вирахуванням накопиченоУ амортизацп та збитюв вщ зменшення корисностт Нематер1альш 
активи, яю створюються в рамках пщприемства, за винятком каштал пованих витрат на розробку, не 
каттал1зуються, а витрати вщображаються у з в т  про сукупш прибутки 1 збитки та шший сукупний 
дохщ в тому рощ, в якому вони були понесеш.

Нематер1альн1 активи амортизуються протягом перюду корисного використання та оцшюються 
щодо наявност1 ознак можливого зменшення корисносп. Строки й метод амортизацп нематер1альних 
активов аналпуються, як мш1мум, наприюнщ кожного фшансового року. Змша передбачуваних термш1в 
чи способу отримання прогнозованих економ1чних вигод, втшених в активах, вщображаеться як змша 
методу або периоду амортизацп, залежно вщ ситуацн, 1 враховуеться як змша облжовоТ оцшки. Витрати 
на амортизащю нематер1альних активов визнаються у з в т  про сукупш прибутки 1 збитки та шший 
сукупний дохщ в категорй витрат вщповщно до функцш активу.

Зменшення корисностг не фшансових активгв
На кожну звггну дату Шдприемство проводить оцшку наявносп ознак можливого зменшення 

корисносп актив1в. За наявносп таких ознак або при необхщност1 проведения щор1чного тестування 
Шдприемство визначае суму вщшкодування активу. Сума вщшкодування активу е бшьшою 13 двох 
величин: справедливо!' вартосп активу або одинищ, що генеруе грошовг потоки, за мшусом витрат на 
реашзащю 1 вартост! його використання. Сума вщшкодування активу визначаеться для кожного 
окремого активу, якщо цей актив генеруе надходження копгпв, 1 щ кошти, в основному, не залежать вщ 
шших актив!в або груп активов. Коли балансова вартгсть активу перевищуе суму його вщшкодування, 
вважаеться, що корисшсть активу зменшилася, 1 його вартгсть списуеться до суми вщшкодування. При 
ОЦШЦ1 вартостч використання ОЧЖуваШ ГРОШОВ1 ПОТОКИ дисконтуються ДО 1ХНЬ01 Тепер1ШНЬ01 вартост1 3 
використанням ставки дисконту (до оподатковування), що вщображае поточш ринков! оцшки вартосп 
грошей у час) й ризики, властив! цьому активу. При визначеш справедливо'1 вартосп за мшусом витрат 
на реал1зац1Ю використовуеться надежна модель оцшки.
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Збитки вщ зменшення корисноеп визнаються у з в т  про прибутки I збитки та шший сукупний 
дохщ в склад1 витрат, яю вщповщають функщям активов 31 зменшеною кориснютю, за виключенням 
попередньо переоцшених об'екпв основних засоб1в, сума дооцшки яких вщображалась безпосередньо у 
катталь В такому випадку зменшення корисносп також вщображаеться в каштал! в сучи, що не 
перевищуе попередню переоцшку.

Збиток вщ зменшення корисност!, визнаний для активу в попередшх перюдах, сторнуеться в тому 
випадку, якщо змшилися попередш оцшки, застосоваш для визначення суми вщшкодування активу з 
моменту визнання останнього збитку вщ зменшення корисность У такому випадку балансова вартють 
активу збтьшуеться до суми його вщшкодування. Збшьшена балансова вартють активу внаслщок 
сторнування збитку вщ зменшення корисноеп не повинна перевищувати балансову вартють (за мшусом 
амортизацн е яку б визначили, якщо збиток вщ зменшення корисносп активу не визнали б у попередш 
роки. Сторнування збитку вщ зменшення корисност! визнаеться у з в т  про прибутки 1 збитки та шший 
сукупний дохщ за винятком випадюв, коли актив вщображався за переоцшеною вартютю. У таких 
випадках сторнування вщображаеться як дооцшка.

У звггному перюд1 зменшення корисност! у фшансових звгтах не вщображалось.

Фишнсов! активи
ПервЛсне визнання та оцтка
Згщно з положениями МСБО (1А8) 39 фшансов! активи класифкуються вщповщно як фшансов1 

активи за справедливою вартютю з вщображенням змш справедливо'1 вартост! як прибутку або збитку:
- позики та дебггорська заборговашсть;
- швестицп утримуваш до погашения або швестицп наявш для продажу, або як похщш 

1нструменти призначен! для хеджування при ефективному хеджування.
Пщприемство визначае класифжацш и ф1нансових актив1в при перв!сному визнанн1.
При первюному визнанн! ф1нансов1 активи оц1нюються за справедливою вартютю плюс (у випадку 

якщо швестицп не класифкуються як фшансовI активи за справедливою вартютю з вщображенням 
переощнки як прибутку або збитку) витрати безпосередньо пов'язаш 31 здшсненням операци.

Вс! звичайш операц11 з придбання й продажу фшансових актив1в в1дображаються на дату операци, 
тобто на дату, коли Пщприемство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операций 
з придбання або продажу вщносяться операци з придбання або продажу фшансових актив1в, умови яких 
вимагають передач! актив1в у строки, встановлеш законодавством або прийнят! на вщповщному ринку.

Фшансов1 активи Пщприемства включають грошов! кошти та депозити; деб1торську 
заборгован1сть та 1ншу деб1торську заборговангсть; та ф!нансов[ 1нструменти що не котируються.

Станом на 31 грудня 2019 року жоден з фшансових актив 1 в П!дприемства не було вщнесено до 
категорн «фхнансов! активи, оцшеш за справедливою вартютю з вщображенням переощнки як прибутку 
або збитку».

Подалъша оцтка
Наступне визначення вартост1 ф1нансових актив 1В залежить вщ 1'х класиф!кац11 та наведено нижче:

Позики та дебшорська заборговашсть
Позики та деб1торська заборгован1Сть е непох1дними фшансовими активами з установленими або 

обумовленими виплатами, як1 не котируються на активному ринку. Пюля перв1сного визнання таю 
ф1нансов! активи оц]нюються за амортизованою вартютю, визначеною з використанням методу 
ефективно'1 процентноУ ставки за вирахуванням збитмв вгд знец1нення. Амортизована варт1сть 
розраховуеться з урахуванням дисконпв або премш при придбанн!, а також комюшних або витрат як! е 
невщ'емною частиною ефективно‘1 процентноУ ставки. Амортизащя на основ! використання ефективноУ 
процентноУ ставки включаеться до складу доходов В1Д ф)нансування у зв1Т1 про сукупн! прибутки 1 
збитки та 1НШИЙ сукупний ДОХ1Д.

Припинення визнання фшансових активгв
Визнання фшансового активу (або, де застосовано - частина фшансового активу чи частина групи 

аналопчних ф|нансових актив!в) припиняеться, якщо:
• строк дГУ прав на отримання грошових потсшв вщ активу минув;
• Пщприемство утримуе своУ права на отримання грошових поток! в вщ активу, але взяла на себе 

зобов'язання з виплати третш сторон! отримуваних грошових потоюв у повному обсяз! 1 без [стотноУ 
затримки за «транзитною» угодою; або

• якщо Пщприемство передало своУ права отримувати грошов) потоки В1Д активу та (а) передало 
практично вс! ризики й вигоди, пов'язаш з таким активом, або (б) аш передала, аш зберегла за собою 
практично вс! ризики та вигоди, пов'язаш з ним, але при цьому передала контроль над активом.
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У раз1 якщо Шдприемство передало сво'У права на отримання грошових надходжень вщ активу 1 
при цьому не передала, не зберегла за собою практично ва ризики й вигоди пов'язаш з ним, а також не 
передала контроль над активом, такий актив вщображаеться в облжу в розм1р1 участ1 Шдприемства в 
цьому актив).

Знещнення фшансових активгв
На кожну зв1тну дату Шдприемство оцшюе наявнгсть об'ективних ознак знецшення фшансового 

активу або групи фшансових активов. Фшансовий актив або трупа фшансових активов вважаються 
знецшеними тод1 1 тшьки тод1, коли гснуе об'ективна ознака знецшення в результат одшеУ або бшьше 
подш, що вщбулися пгсля первгсного визнання активу (настання «випадку понесения збитку»), яю мали 
вплив на очжуваш майбупп грошов1 потоки за фшансовим активом або групою фшансових актив1в, що 
пщдаеться надшнш оцшщ. Ознаки знецшення можуть включати зазначення того, що боржник або група 
боржниюв зазнають гстотних фшансових труднопцв, не можуть обслуговувати свою заборговашеть або 
невчасно здшенюють виплату процентов або основно'У суми заборгованосп, а також шов1рнгсть того, що 
ними буде проведена процедура банкрутства або шшоТ фшансовоУ реоргашзащУ. Кр!м цього, до таких 
ознак вщносяться л а т  спостережень, що вказують на наявнгсть зниження очжуваних майбутшх 
грошових потоюв за фшансовим шетрументом, що пщдаеться оцшщ, зокрема, змша обсягу, 
прострочено!' заборгованост1 або економ1чних умов, що знаходяться у певному взаемозв’язку вщ 
виконання зобов'язань з виплати борпв.

Фшансовг активи, що облжовуються за амортизованою вартгстю
Стосовно фшансових актив1в, шо облжовуються за амортизованою вартгстю. Шдприемство 

спочатку проводить окрему оцшку гснування об'ективних ознак знецшення шдивщуально значимих 
фшансових активов, або сукупно за фшансовими активами, шо не е шдивщуально значимими. Якщо 
Шдприемство визначае, що об'ективш ознаки знецшення шдивщуально оцшюваного финансового 
активу вщеутш незалежно вщ його значимост!, вона включае цей актив до групи фшансових актив1в з 
аналог1чними характеристиками кредитного ризику, а пот1м розглядае щ активи на предмет знец1нення 
на сукупнш основ1. Активи, окремо ощнюваш на предмет знец^нення, за якими визнаеться або 
продовжуе визнаватися збиток вщ знец1нення, не включаються до сукупноУ огннки на предмет 
знец1нення.

За наявност! об'ективноУ ознаки понесення збитку вщ знец!нення сума збитку оцшюеться як 
розница м1ж балансовою вартгстю активу 1 приведеною варт1стю оч1куваних майбутн1х грошових поток1в 
(без облжу майбутн1х оч1куваних кредитних збитюв. яю ще не були понесен!). Приведена вартгсть 
розрахункових майбутшх грошових потом в дисконтуеться за первгсною ефективною процентною 
ставкою за фшансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою е змшною, ставка дисконтування 
для оцшки збитку вщ знещнення е поточною ефективною ставкою вщеотка.

Початкова вартгсть активу знижуеться шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку 
визнаеться у з в т  про сукупш прибутки 1 збитки та шший сукупний дохщ. Процентш доходи 
вщображаються у склад1 доходIв вщ фшансування у з в т  про сукупш прибутки 1 збитки та шший 
сукупний дохщ. Позики разом 13 вщповщними резервами списуються з балансу, якщо вщеутня 
реалистична перспектива Ух вщшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реал130ване 
або передане Пщприемству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вщ 
знецшення збшьшуеться або зменшуеться через будь-яку под1Ю, що В1дбулася п1сля визнання 
знецшення, сума рашше визнаного збитку вщ знец1нення збшьшуеться або зменшуеться шляхом 
коригування рахунку резерву.

Якщо попередне списания вартост1 ф1нансового шетрументу згодом в^дновлюеться, сума 
вщновлення визнаеться у склад1 витрат 13 фшансування у з в т  про сукупш прибутки 1 збитки та 1нший 
сукупний дохщ.

Запаси
Запаси оцшюються за меншою з двох величин: соб! вартгстю або чистою вартгстю реашзаци. 

Соб1варт1Сть обраховуеться за методом Ф1ФО або середньозважено'У вартост! 1 складаеться з вартост1 
прямих витрат на матер1али. робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих для 
нормального р1вня виробництва, та не включае витрати на позики.

Чиста вартгсть реалгзащУ е оц1ночною варт1стю реал1зац11 в ход1 звичайно'У господарсько'У 
д1яльност1 за вирахуванням будь-яких оч1куваних майбутн1х витрат, пов'язаних з доведениям продукщУ 
до готовност! та ГУ реал1защею.
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Грошое'1 кошти та Ъс еквгваленти
Г рошош' кошти та Ух екв1валенти складаються з грошових коптв на банювському рахунку, п у п в к и  

в каа та короткострокових банювських депозипв з термшом погашения не бшьше трьох мюящв.
Громов! кошти з обмеженою можливгстю використання
Грошов! кошти з обмеженою можливютю використання - це кошти на банювських рахунках, 

право використання яких обмежене в результат! зобов'язання Пщприемства використати кошти на певш 
заздалепдь визначеш цЫ. Якщо очлкуеться, що обмеження буде знято протягом дванадцяти мюящв 
шсля балансовоУ дати, грошов! кошти з обмеженою можливютю використання класифкуються як 
оборотш активи, в шшому випадку вони класифкуються як необоротш.

Фшансова зобов 'язання
Первгсне визнання та оцтка
Фшансов1 зобов'язання що перебувають у сфер1 дп МСБО 39 класифкуються вщповщно як 

фшансов1 зобов'язання переоцшюванш за справедливою вартгстю через прибуток або збиток або похщш 
шструменти визначеш як шструменти хеджування при ефективному хеджу ван нк I Кдприемство 
класифкуе своУ финансов! зобов'язання при Ух первюному визнанш.

Фшансов1 зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартютю, зменшеною, у випадку 
позик 1 кредипв, на безпосередньо пов'язаш з ними витрати за угодою.

Фшансов1 зобов'язання Пщприемства включають торгову та шшу кредиторську заборговашсть, 
позики.

Подалъша оцтка
Пюля первюного визнання кредиторська заборговашсть з фксованою датою погашения 

ошнюеться за амортизованою варт1стю з використанням методу ефективноУ процентноУ ставки.
Процентш кредити 1 позики П1сля  первюного визнання оцшюються за амортизованою вартютю з 

використанням методу ефективноУ процентноУ ставки. Доходи I витрати за такими фшансовими 
зобов'язаннями визнаються у з в т  про сукупш прибутки 1 збитки та шший сукупний дохщ при 
припиненш Ух визнання, а також по М1р1 нарахування амортизащУ з використанням ефективноУ 
процентноУ ставки.

Амортизована вартють розраховуеться з урахуванням дисконт!в або премш при придбанш, а 
також комюшних або витрат, яю е нев1д'емною частиною ефективноУ процентноУ ставки. Амортизашя 
ефективноУ процентноУ ставки включаеться до складу витрат гз ф1нансування у ЗВ1Т1 про прибутки 1 
збитки та 1нший сукупний дохщ.

Припинення визнання фшансових тструментгв
Визнання фшансового зобов'язання у з в т  про фшансовий стан припиняеться, якщо зобов'язання 

погашене, анульоване або строк його дн‘ минув.
Якщо наявне фшансове зобов'язання замшюеться шшим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттево вщм1нних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змшеш, така 
замша або змши облковуються як припинення визнання первюного зобов'язання 1 початок визнання 
нового зобов'язання, а ргзниця в Ух балансовш вартост1 визнаеться у з в т  про прибутки 1 збитки та шший 
сукупний дохщ.

Зобов'язання по пенсшних та шших виплатах
Державна пенстна програма
Пщприемство сплачуе поточш внески за державною пенсшною програмою для своУх пращвниюв. 

Внески розраховуються як певний вщсоток вщ загальноУ суми зароб1тноУ плати. Ц1 витрати вщносяться 
ДО ТОГО Ж  перюду В ЗВ1Т1 про сукупн) прибутки 1 збитки та 1НШИЙ сукупний дохщ, що й вщповщна сума 
зароб1тноУ плати.

Пенстш виплати 1з визначеною виплатою
Для виплати вищезазначених внеск^в до Державного пенс1Йного фонду. Пщприемство приймае 

участь в обов'язковш державнш програм1 пенсгйного забезпечення з визначеною виплатою, яка 
передбачае дострокове пенсшне забезпечення пращвникам, що працюють у ризикованих та шюдливих 
для здоров'я умовах.

Сума виплати залежить вщ стажу робота прац1вника та шших факторов. ГПд ц1 зобов'язання не 
створюються о крем 1 фонди. ГПдприемство ф1нансуе пенс1йну програму шляхом покриття (компенса1пУ) 
фактичних витрат Державного пенсшного фонду, що були зд1Йсненн1 для оплати пенсшних внесюв 
прац1вникам, тому активи програми не створюються. Витрати на пенсшш виплати за цхею програмою 
визначаються виходячи з актуарно'У оц1нки зобов'язання за методом нарахування прогнозованих 
одиниць. Актуарш прибутки та збитки вщразу визнаються в шших сукупних прибутках та збитках в 
тому перюд1 в якому вони виникли.
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Вартють ранние наданих послуг визнаеться як витрати на прямолшшнш основ! протягом 
середнього перюду до того моменту, коли щ суми належать до виплати. Вартгсть рашше наданих послуг 
визнаються негайно т1ею мхрою, якою виплати вже е гарантованими пгсля введения або внесения змш до 
програми з визначеною виплатою. Актив або зобов'язання за пенсшним планом з установленими 
виплатами е приведеною вартгстю зобов'язання за планом з установленими виплатами (визначену з 
використанням номшальноУ ставки дисконтування, розраховано'У на основ! прогнозованого шдексу 
шфляцЙ та реальноТ ставки дисконтування, яка е нижчою за прогнозований ревень шфляцй) за 
вирахуванням ще не визнаноУ вартосп минулих послуг пращвниюв 1 актуарних доход1в 1 витрат та 
справедливо'1 вартосп актив1в плану, з якоУ безпосередньо повинш бути виплачеш зобов'язання.

Оренда
Визначення того, чи е договор орендною угодою або чи мгстить догов1р положения про оренду, 

залежить вщ сутноеп операцй, а не форми договору, I передбачае оцшку того, чи потребуе виконання 
вщповщного договору використання окремого активу чи актив1в, а також передач) прав на використання 
активу.

Шдприемство як орендар
Оренда, за якоУ до Пщприемства не переходять основш ризики та вигоди, пов'язаш з правом 

власност1 на актив, класифжуеться як оперативна оренда. Платеж1 за такою орендою визнаються 
витратами у з в т  про сукупш прибутки 1 збитки та шший сукупний дохщ протягом строку оренди на
ПрЯМОЛШШНШ ОСНОВ1.

Шдприемство як орендодавець
Оренда, за якоУ Пщприемство несе основш ризики, пов'язаш з активом, та отримуе пов'язаш з ним 

основш вигоди, класифжуеться як оперативна. Прям! витрати, що виникли в результат! договору 
оперативного Л1зингу, включаються до балансовоУ вартосп наданого в оренду активу та визнаються 
протягом термшу оренди на тш самш шдстав1, що й дохщ вщ орендних платеж1в.

Доходи
Дохщ визнаеться, коли е впевненгсть, що в результат! операцп вщбудеться збшьшення 

економ1чних вигод Пщприемства, а сума доходу може бути достоверно визначена. Дохщ оцшюеться за 
справедливою вартгстю компенсацй, яка була отримана, за виключенням знижок, податюв на реал1защю 
або мита. Нижче наведено критерй, в раз1 задоволення яких, визнаеться дохщ:

РеалгзацЫ продукцп
Дохщ вщ реал1защУ продукцй' (виробництво алюм1Н1ю) визнаеться, коли значш ризики та вигоди, 

пов'язаш з правом власност1 на продукщю, переходять до покупця.
Ресийзащя послуг
Дохщ вщ реал1зац11 послуг визнаеться, коли послуги надаш, та сума доходу може бути достсшрно 

визначена.
Проценты
Дохщ визнаеться при нарахуванш проценпв (з використанням методу ефективноУ процентноУ 

ставки, яка дисконтуе попередньо оцшеш майбутн) платеж1 або надходження грошових кошт1в протягом 
оч^куваного строку дй фшансового инструмента до чистоУ балансовоУ вартост! фхнансового активу).

Дивгденди
Дохщ визнаеться при виникненш права Пщприемства на отримання платежу.

Податки
Поточный податок на прибуток
Поточш податков1 активи та зобов'язання за поточний 1 попередш перюд и оцшюються в сум1, що 

очжуеться до в1дшкодування В1д податкових орган1в або до сплати податковим органам. Ця сума 
розраховуеться на основ1 податкових ставок та положень податкового законодавства, що дйоть або 
оголошеш на дату звтгсст1. Нарахування поточного податку на прибуток зд1йснюеться згщно з 
украУнським податковим законодавством на основ! оподатковуваного доходу 1 витрат, вщображених 
П1дприемством у УУ податкових декларащях. В 2019 роц1 ставка податку на прибуток пщприемств 
складае 18%.

Вгдстрочений податок на прибуток
Вщстрочений податок на прибуток нараховуеться за методом зобов'язань станом на дату 

складання фшансовоУ зв1тност1 щодо ВС1Х тимчасових ргзниць м1ж податковою базою активов 1 
зобов'язань та Ух балансовою вартгстю, вщображеною для цшей финансово! зв1тност1.

В1дстрочен1 податков1 зобов'язання визнаються щодо вах оподатковуваних тимчасових р1зниць, за 
винятком:
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• ситуацш, коли вщстрочене податкове зобов'язання виникае в1д первюного визнання гудвшу, 
активу чи зобов'язання в господарськш операци, яка не е об'еднанням компаний, та шд час здшснення 
операщУ не впливае ш на облжовий, ш на оподатковуваний прибуток або збиток; та

• щодо оподатковуваних тимчасових р1зниць, пов'язаних з швестищями в доч|'рш, асоцшоваш 
пщприемства та частки в спшьш пщприемства, у випадку, коли можна контролювати час сторнування 
тимчасовоУ р1знищ та юнуе ймов1рнють, що тимчасова ргзниця не буде сторнована в найближчому 
майбутньому.

Вщстрочеш податков! активи визнаються щодо вс1х оподатковуваних тимчасових р1зниць та 
перенесения на наступи! перюди невикористаних податкових актив1в 1 невикористаних податкових 
збитюв, якщо е ймов1рним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна 
використати оподатковуваш тимчасов! рпницк а також перенесет на наступи! перюди невикористаш 
податков1 активи 1 невикористат податков! збитки, за винятком ситуацш:

• коли вщетрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими р1зницями 
вщ первюного визнання активу чи зобов'язання в господарськш операци, що не е об'еднанням компанш, 
та шд час здшснення операци не впливае ш на облжовий, ш на оподатковуваний прибуток (податковий 
збиток); та

• щодо ВС1Х оподатковуваних тимчасових р1зниць, пов'язаних з швестищями в доч1рш й 
асоцшоваш шдприемства, частками в епшьшй д1яльност1 у випадку, коли юнуе ймов1рнють, що 
тимчасова р1зниця буде сторнована в найближчому майбутньому, \ буде отриманий оподатковуваний 
прибуток, до якого можна застосувати тимчасову р1зницю.

На кожну дату складання звгтност! П|дприемство переглядае балансову варт1сть в1дстрочених 
податкових актив!в I зменшуе Ух балансову вартють, якщо бшыне не юнуе ймов1рност1 одержания 
достатнього оподатковуваного прибутку, шо дозволив би реал1зувати частину або всю суму такого 
вщетроченого податкового активу. Невизнан1 рашше вщстрочен1 податков1 активи переощнюються 
Шдприемством на кожну дату ф|нансовоУ звттност! й визнаються тод1, коли виникае ймов1рнють 
одержания в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дае можливють реагпзувати в1дстрочений 
податковий актив.

Вщстрочен1 податков! активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 
застосування яких очжуеться у роц], в якому вщбудеться реал1зац1я активу чи погашения зобов'язання, 
на основ1 Д1ючих або оголошених на дату ф1нансовоУ зв1тност1 податкових ставок 1 положень 
податкового законодавства.

Вщстрочеш податков1 активи, як! вщносяться до об'ект1в, як1 визнаються у каштал 1, а не в ЗВ1Т1 про 
сукупн1 прибутки 1 збитки та шший сукупний дох1д, визнаються у кап1тал1, а не в ЗВ1Т1 про сукупн! 
прибутки 1 збитки та 1НШИЙ сукупний ДОХ1Д.

В 1дстрочен1 податков! активи та в1дстрочен1 податков! зобов'язання П1длягають взаемозалжу при 
наявносг! повного юридичного права зарахувати поточш податков1 активи в рахунок поточних 
податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податюв на прибуток, накладених тим самим податковим 
органом на той самий суб'ект господарювання.

Податок на додану вартгетъ
Виручка, витрати 1 активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану варпсть (ПДВ), 

кр1м випадюв, коли ПДВ, що виник при кушвл1 актив1в або послуг, не вщшкодовуеться податковим 
органом. У цьому раз1 ПДВ визнаеться в1дпов1дно як частина витрат на придбання активу або частина 
статп витрат.

Чиста сума ПДВ, що вщшкодовуеться податковим органом або сплачуеться йому, включаеться до 
деб1торсько'У чи кредиторськоУ заборгованосп, вщображено'У у зв1Т1 про ф1нансовий стан.

Потенцшш зобов ’язання
Потенцшш зобов'язання не визнаються у фшансовш зв1тност1 за виключенням випадк1в, коли 

1снуе ймов!рн1сть того, що для погашения зобов'язання буде необхщним вибуття ресурс1в, що вт1люють 
в соб! економ1ЧИ1 вигоди, 1 е можлив1сть достов!рно визначити суму зобов’язання. 1нформац1я про 
потенцшш зобов'язання розкриваеться за винятком випадюв, коли ймов1рнють вибуття ресурс!в. котр| 
втшюють у соб! економ1чн1 вигоди, е вщдаленою.

Операци з пов’язаннми сторонами
Зпдно до МСБО (1А8) 24 «Розкриття 1нформац!'Г щодо зв’язаних стор1н», зв’язан! сторони 

включають:
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- пщприемства, яю прямо або непрямо через одного чи бшьше посередниюв контролюють або 
перебувають пщ контролем, або ж перебувають пщ сшльним контролем разом з пщприемством, яке 
звггуе (сюди входять холдингов] компанп, доч1рш гпдприемства або спорщнеш доч1рш пщприемства);

- асоцшоваш компанп -  пщприемства, на Д1ялыпсть яких швестор мае суттевий вплив { яю не 
являються ш доч1рн]ми, ш епшьним пщприемством швестора;

- ф13ИЧНИХ ОС1б, ЯЮ ПрЯМО або непрямо ВОЛОД1ЮТЬ суттевим вщеотком голосIв у пщ приемст, що 
звггуе 1 в результат! мають суттевий вплив на це пщприемство, а також близьких членIв родини кожноТ 
тако\' ф13ично'1 особи;

- провщного управлшського персоналу, тобто тих оЫб, що мають повноваження та е 
вщповщальними за планування, керуваиня та контроль д 1яльност1 пщприемства, що зв1туе, в тому числ1 
директоров та кер1вниюв компанш 1 близьких член:в родин таких оаб;

- пщприемств, в яких суттевий вщеоток голос1в належить, прямо або непрямо, особи зазначенш в 
пунктах (в) чи (г), чи Т1, на Д1яльшсть яких така особа здатна здшенювати суттевий вплив. Це охоплюе 
гпдприемства. що належать директорам або головним акцюнерам гпдприемства, яке звггуе, 1 

пщприемства, що мають члена провщного управлшського персоналу разом з пщприемством, яке звпуе.
Р1шення про те як1 сторони являються зв'язаними приймають не тшьки на основ! !х юридично'1 

форми, але 1 виходячи з характеру стосунк^в зв'язаних стор1н.
До зв'язаних сторш пщприемства входять пщприемства, що прямо або непрямо, через одне або 

бшьше пщприемств, контролюють пщприемство чи контролюються ним, чи контролюються епшьно з 
пщприемством та/або кер1вництвом пщприемства.

Пов ’язат особи шдприемства можуть бути представлеш таким чином:
1. Фонд Державного майна Украши -  68,01%.
2. Уе1Ьау Но1с1т§5 Ыткес! -  29.54%.
3. Юридичн1 особи -  1,07%.
4. Ф1зичн1 особи -  1,38%.
Операщй з пов'язаними юридичними особами за 2017-2019рр. не проводилося.
Ключовий управлтсъкий персонал
Ключовий управлшський персонал п1дприемства включае члешв ДирекцЙ, НаглядовоТ ради 

пщприемства, головного бухгалтера.

Поди теля звгтного перюду

Поди П1сля зак1нчення звггного периоду, що надають додаткову шформащю про фшансовий стан 
Компанп на юнець звтю го пер1оду (коригуюч! подп), вщображаються у консол1дован1Й ф1нансов1Й 
зв1тност1. Подп П1сля зак1нчсння зв1тного пер10ду, як1 не е коригуючими под1ями, вщображаються у 
Приметках до ф1нансово1 звггност1, якщо вони е суттевими.

4. Дох1д вгд реалпаии (собгварт/сть реалиацй)

У 2018 та 2019 роках Пщприемство не отримувало дохщ вщ реал1зацп продукщ'1 власного 
виробництва.

5. АдмШстративт витрати
тис, грн.

Показник 31.12.2019 31.12.2018
Матер1альн1 затрата 329 408
Витрати на оплату пращ з нарахуваннями 9 257 10 290
Амортизащя 1 145 1 201
Податки, у т.н.: 28 474 28 358
- плата за землю 26 996 26 996
- податок на нерухомють 1 477 1 361
Послуги промислового характеру, у т.н.: 6 346 6 375
- послуги допомгжних диьниць з передача паливо-енергетичних ресурсгв 2 446 2 207
- витрати на утримання основних фондгв, шших необоротних активгв 
загальногосподарського використання

3 128 3 163

- послуги автотранспортно/ техтки свого шдприемства, 
внутршньозаводсъке перемщення ТМЦ

712 625

1н ш 1 витрати, у т.н.: 4 810 8 140
- послуги охорони шдприемства 4 397 7 520
- розрахунково-касове обслуговування 105 50
- аудиторсьт.консультацшн! та шформацшш послуги 132 79



- юридичш послуги 30 193
- витрати на вьдрядження 15 102
- послуги зв ’язку 53 37

Усього 50 361 54 772

6. 1нш1 доходи
тис. грн.

Показник 31.12.2019 31.12.2018
Вщ реал1зацп ТМЦ 2 034 2 279
Вщ реал1зацп необоротних актив1в - 501
Вщ операцшноТ оренди 3 747 2 365
Вщ наданих послуг 6 531 4 894
Вщ безоплатно отриманих активов 812 812
Вщ оприбуткування ТМЦ (вщ списаних у 2015 рощ основних засоб1в; вщ 
залишюв незавершеного виробництва) з метою подальшо'1 реал1зацп

9 809 1 597

Вщ ш кодування збитку 99 -
Вщ курсово'1 Р13НИЦ1 - 86 465
1НШ1 92 157

Усього 23 124 99 070

7.1нш1 витрати
тис.грн.

Показник 31.12.2019 31.12.2018
Операцшна 1 неоперацшна курсова р1зниця - -

Амортизащя законсервованих об'екпв 8 532 8 890
Витрати на збереження законсервованого виробництва 236 576
Витрати на утримання об’екпв сощально! сфери 1 099 2 023
Неста’п 1 втрати вщ знещнення ТМЦ 988 8
Витрати на утримання дшьнищ шламовидалення 4 010 4 282
Витрати на утримання ливарного виробництва 2 572 4 482
Соб1варт1сть наданих послуг 364 484
Витрати на утримання структурного пщроздшу 750 686
Податки
Створення резерв1в 13 975 14 603
1ипп витрати 7 949 6 095

Усього 40 475 42 129

8. Фтансовь витрати
ти с . грн.

Показник 31.12.2019 31.12.2018

Вщсотки за зобов’язаннями з актуарних розрахунюв - 13 241
Усього ф1нансов! витрати - 13 241

9. Податок на прибуток

У фшансовш звггносп оподаткування поточного податку на прибуток показано вщповщно до 
вимог законодавства п використанням податкових ставок та законодавчих норм, що е чинними або 
фактично набули чипност! станом на звггну дату.

Пор!вняно з минул им роком ставка податку не зм шилась. Ставка податку на прибуток у 2019 рощ 
та подальших перюдах встановлена на р1вш 18 %.

Складова вщстрочених податкових актив!в та зобов’язань станом на 31.12.2019:

тис, грн.
Показник Бухгалтерська

база
Податкова
база

Тимчасова
Р13НИЦЯ

ВПА (-), ВПЗ(+)
(з урахуванням 
ставки податку 18%)

Зобов’язання за пена Иною 
програмою*

123 580 - - -

Основш засоби та нематер1альш 
активи виробнич!

64 170 42 347 21 822 3 928

Дооцшка основних засоб!в 384 615 - 384 615 69 231
Всього ВПЗ 73 159



*Вщповщно до розрахунку станом на 31.12.2018 у бухгалтерскому облшу було вщображено 
вщетрочеш податков1 активи у розм1р1 19 860 тис.грн. 3 огляду на низьку ймов1рнгсть отримання у 
майбутньому прибутюв, достатшх для погашения наявних податкових збитюв у розм1р1 майже 6 
млрд.грн., пщприемством списано вщетрочеш податков! активи та на IX розм1р збшьшено вщетрочеш 
податков! зобов’язання (рядок 1500 Баланса) шляхом коригування показнимв на 31.12.2018.

тис, грн.
Показник П0ДаТК0В1 Р13НИЦ1

станом на 31.12.2018
П0ДаТК0В1 Р13НИЦ1

станом на 31.12.2019
Змши

за рахунок 
прибутку

за рахунок власного 
кашталу

Основш засоби та 
нематер1альш активи 
виробнич!

4852 3928 -924

Доощнка основних засоб|в 69231 69231 - -

Складов! доходу 13 податку на прибуток за рж, що закшчився 31 грудня 2019 р., були такими:
тис, грн.

Складова витрат Сума

у тому ЧИСЛ1
зменшення 
вщетрочених 
податкових актив 1 в

зменшення вщетрочених 
податкових зобов’язань

Поточний податок на прибуток -
Вщстрочений податок на прибуток, пов’язаний 13 
виникненням I сторнуванням тимчасових р1зниць -924 - -924

Усього -924 X X

За податковим облжом об’ект оподаткування податком на прибуток мае вщ’емне значения, тому у 
2019 рощ поточний податок на прибуток не нараховувався.

10. Основш засоби

Шдприемство прийняло решения використовувати справедливу вартгсть основних засобтв, 
визначену незалежними професшними оцшювачами, на дату переходу до МСФЗ 31 грудня 2011 року. 
Основш засоби, придбаш пгсля дати переходу до МСФЗ, оцшюються за соб1вартгстю. Пгсля прийняття 
до облжу об'екта 03, об'ект враховуеться за вартгстю за вирахуванням будь-якоУ накопиченоУ 
амортизащУ та накопичених збитюв вщ знецшення.

Амортизация основних засоб1в нараховувалась 13 застосуванням прямолшшного методу. Протягом 
зв1тного перюду змш в оцшках терм1Н1в експлуатащУ, лжвщацшноУ вартост1, а також зм 1ни метод1в 
амортизац11 основних засобтв Групи не було.

За результатами швентаризащУ станом на 11.03.2019 року виявлена нестача основних засоб]в та 
визначеш розукомплектован1 основн! засоби, варт1сть нестач1 буде вщображено у зв1тност1 п1сля 
узгодження з Фондом державного майна.

Розшифровка вартосп основних засоб1в, яю представлен! у зв!Т1 про фшансовий стан:
тис, грн.

Перюд Залишкова 
вартють основних 
засоб!в

Резерв на вар'псть 
03, переданих 
вшськовим 
формуванням

Передплати за 
основш засоби

Незавершен!
каштальш
швестицп

Усього

На 31.12.17 78 387 129 - 9 668 87 926
На 31.12.18 62 540 1 013 - 9 626 71 153

На 31.12.19 42 626 1 013 - 9618 51 231

Розшифровка основних засоб1в за трупами:
тис, грн.

Показник Група основних засоб!в Усього
Буд1вл1 та 
споруди

Земельн!
Д1ЛЯНКИ

Машини та 
обладнання

Транспортш
засоби

1нШ1 ОСНОВН1
засоби

Первюна вартють
31.12.2017 131 084 2 819 327 877 18 708 3 426 483 914
31.12.2018 131 597 2 819 329 641 18 728 3 250 486 035
31.12.2019 123 795 2 819 329 586 18 728 3 159 478 087
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Накопичена амортизация*
31.12.2017 83 579 - 303 005 16 615 3 316 406 515
31.12.2018 90 853 - 313 498 16 961 3 196 424 508
31.12.2019 92 033 ' 324 089 17 234 3 118 436 474
Чиста балансова вартють
31.12.2017 47 505 2 819 24 872 2 093 110 77 399
31.12.2018 40 744 2 819 16 143 1 767 54 61 527
31.12.2019 31 762 2 819 5 497 1 494 41 41 613

*Накопичена амортизаш я з урахуванням вибуття основних засоб1в.
Вщповщно до п.4 статп 12 Закону УкраУни «Про приватизацию державного 1 комунального майна»

встановлеш обмеження, як! Д1ють до завершения приватизацп пщприемства.
Балансова варпсть основних засоб1в, яю тимчасово не використовуються, на 31.12.2019 року 

складае 16 725 тис.грн.
Первюна варпсть повшстю амортизованих основних засоб1в становить 357 782 тис.грн.

Розшифровка незавершених каштальних швестицш
тис, грн.

Найменування показника Каштальне
буд1вництво

Придбання
(створення)

нематер1альних
актив!в

Витрати, пов’язаш з 
полшшенням 

основних засоб1в
Всього Аванси Всього

1 2 3 4 5 6 7

Залишок на 01.01.2019р 7 605 - 2 021 9 626 - 9 626
Надшшло всього - - 21 - - -

Вибуло всього, у т.ч. - - 29 - - -
введено в д!ю 03, 
нематер1альних актив1в, 
швеегишйноТ 
нерухомосп

- - - - - -

1нше вибуття - - 29 - - -
Залишок на 31.12.2019р. 7 605 - 2 013 9618 - 9618

Зведеш дан! щодо вщображення вщповщно до МСФЗ у з в т  про фшансовий стан основних 
засоб1в та нематер1альних актив!в представлен! у таблиц!.

тис.грн.
Показник 2019 2018 2017

Варпсть основних засоб1в, у тому числ!
Первюна вартють 478 087 486 035 483 914
Зное 436 474 424 508 406 515
Вартють нематер1альш!х актив1в
Перв!сна варпсть 69 69 77
Зное 69 69 77

Витрати на амортизащю необоротних актив1в розподшеш наступним чином:
________________________________________________________________________ тис, грн.

С т а т т я  в и т р а т 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7

Загальновиробнич1 витрати 3 013 3 024 3 000
АдмМстративш витрати 1 145 1 202 1 375
Витрати на збут - - -

1 нш 1 витрати 9 647 9 862 14 909
У с ь о г о 13 8 0 5 14 0 8 8 19 2 8 4

11. 1нвгстицита перухо.шсть

До складу швестицшноУ нерухомосп вщнесеш буд1ВЛ1 та прим1щення, утримуваш з метою 
отримання орендних платеж1в, а не для використання у наданш послуг чи для адмшютративних щлей. 

__________________ ___________________________________________ ______________  тис, грн.
П о к а з н и к 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7
В а р т 1с т ь  ж в е с т и ц ш н о Т  н е р у х о м о с т !

Перв1 сна вартють 30 799 2 2  881 2 5  094
Зное 7 912 6 149 10 136



12. Довгостроковг твестици

У склад! довгоотрокових фшансових швестицш враховаш швестицп у наступи! шдприемства:

Шдприемство
Станом на 31.12.2019 р.

% в УФ компанп Балансова варткть, тис.грн
АТ «Перший швестицшний банк» 0,2747 632
ВАТ «Укрюшкон» 2,4 90
ЗАТ «Сервю реестр» 10,0 3
ТОВ СП «1нтерв1идоус» Даш вщеутш 0,8
ПА «Укрбоксал» Даш вщсутн1 0,2
Всього - 725

Пщ час приватизацп АТ «ЗАлК» до Статутного кашталу не увшшли наступш пщприемства - ТОВ 
СП «1нтервшдоус» та ПА «Укрбоксал», як1 \ на сьогодш е державною власнютю УкраТни. АТ «ЗАлК» 
виступае балансоутримувачем таких актив1в до моменту пщписання акту про передачу цих активов у 
власнють Фонду державного майна УкраТни, органу, уповноваженого управляти державним майном. У 
зв’язку з вщсутшстю шформацп про об’екти швестицш Шдприемство створило резерв на знецшення 
фшансових актив1в у розм)р! 90 тис. грн. 1нвестицп класифжоваш як активи для продажу.

тис.грн.
Показник 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Фшансовг швестицп 725 725 725
Резерв створений шд знец1нення 1нвестищй (90) (91) (91)
Чиста варткть фшансових швестищй 636 634 634

13. Запаси
тис, грн.

Найменування 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Сировина 1 матер1али 18 172 18 391 18 902
Паливо 16 15 8
Тара 1 тарн! матер 1али 389 406 428
Запаси) частини 7 452 8 180 8 807
1нш1 матер1али 2 302 493 2 530
Малоц1нн1 та швидкозношуван! предмета 224 225 248
Незавершене виробництво та нашвфабрикати 1 624 1 624 1 624
Г отова продукщя 660 660 660
Товари 1 503 1 630 3 466
Усього 32 342 31 624 36 673
Резерв на знещнення запас!в 1 699 1 699 1 969

Разом 30 643 29 925 34 704

Станом на 31.12.2019 р. визнано резерв знещнення на:
- сировину 1 матер1али на суму 83,2 тис. грн.;
- незавершене виробництво та нашвфабрикати на суму 1 615,5 тис.грн.
За результатами швентаризацн, проведено'1 станом на 11.03.2019, виявлено нестачу запасов у 

розм1р1 988 тис. грн. По виявленим нестачам прийнято ршення вщправити матер!ал и швентаризащУ до 
Головного управлшня Нащонально'1 полщи у Запор13ькш область

Пщприемство не виключае наявнють ознак знецшення запас1в, але визначити повний вплив на 
фшансову звтпсть не мае можливост1.

14. Торг 'шелъна та тша дебшорська заборговашеть

14.1. Торпвельна деб!торська заборгованють
тис, грн.

Торпвельна дебшорська заборговашеть 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Розрахунки з покупцями 30 472 27 395 30 684
Резерв сумшвних борпв 27 439 15 226 3 194
Всього 3 033 12 169 27 490

На 31.12.2019 р. пщприемством нараховано резерв сумшвних борпв за заборгован1стю, щодо яко'1 
ведуться судов! провадження, е прийшт р1шення на користь АТ «ЗАлК», але не виконаш 
контрагентами, а також за шшими ознаками ймов!рност! IV непогашення.
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14.2. 1нша дебнорська заборговашсть
__________________________________________ _______________ ______________ _____ тис, грн.

1нша дебгторська заборговашсть 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Розрахунки за виданими авансами, у т.н.: 1 538 2 167 2 949

Сировина та матер1али 29 637 630
Послуги, роботы 1 509 1 530 2 319

Резерв сумшвних борпв за виданими авансами 1 339 544 629
Всього розрахунки за виданими авансами 199 1 623 2 320
Розрахунки з бюджетом, у т.н.: 26 031 28 044 31 643
за податком на додану варткть 26 031 28 044 31 643

Резерв сумшвних борпв за розрахунками з бюджетом 6 949 6 949 6 949
Всього розрахунки з бюджетом: 19 082 21 095 24 694
1нша поточна дебгторська заборговашсть, у т.ч.: 6 809 6 324 3 350
13 розрахунтв з тшими дебторами 1 317 1 043 722
13 розрахунтв з Фондом социального страхування 7 44 34
13 розрахунтв по вгдшкодуванню збиттв 2 027 2 016 -

1з гнших розрахунтв (шигг оборотт активи) 3 458 3 221 2 594
Резерв сумшвних борпв на шшу поточну деб1торську 
заборговашсть

1 014 69 69

За торпвельною дебггорською заборгованютю по окремим контрагентам, термш виникнення якоТ
понад 12 мюящв, шдприемством нараховано резерв сумшвних борпв.

14.3. Оренда
ГПдприемством укладено угоди про операцшну оренду необоротних актив1в: бущвель,

транспортних засоб1в. Загальна вартють мЫмальних орендних платеж1в на майбутнш рж складае 
6 520 тис.грн.

15. Змши у  резервах
тис .грн.

Резерв сумшвних борпв за видами заборгованосп Сума
Резерв на деб1торську заборговашсть за товари, роботи, послуги
Резерв на початок перюду (на 31.12.2018 р.) 15 226
Списания актив1в за рахунок резерву 22
Вщшкодована рашше списана безнадшна дебгторська заборговашсть 12 235
Збшыпення 12 032
Резерв на кшець перюду (на 31.12.2019 р.) 27 439
Резерв по розрахунках за виданими авансами
Резерв на початок перюду (на 31.12.2018 р.) 1 153
Списания актив1в за рахунок резерву -

Вщшкодована рашше списана безнадшна дебиорська заборговашсть -

Збшыпення 186
Резерв на кшець перюду (на 31.12.2019 р.) 1 339
Резерв по розрахунках з бюджетом
Резерв на початок перюду (на 31.12.2018 р.) 6 949
Списания актив1в за рахунок резерву -

Вщшкодована рашше списана безнадшна дебиорська заборговашсть -

Збшыпення -

Резерв на кшець перюду (на 31.12.2019 р.) 6 949
Резерв на шшу деб1торську заборговашсть
Резерв на початок перюду (на 31.12.2018 р.) 69
Списания актив1в за рахунок резерву -

Вщшкодована рашше списана безнадшна дебгеорська заборговашсть -

Збшыпення (зменшення) резерву 945
Резерв на кшець перюду (на 31.12.2019р.) 1 014

16. Кошти та Ьс екв'шаленти

Грошов: кошти шдприемства представлен! наступним чином:
_________________ ________ _____________ _______________ _______________ _______ тис.грн.

Грошов! кошти та Тх екв1валенти 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Грошов! кошти на поточних рахунках у нацгоналыпй валют! 330 143 102



Грошов! кошти на поточних рахунках, недоступш для використання, станом на 31.12.2019 
складають 307 тис.грн. Таке обмеження зумовлено накладенням ареигпв на грошов1 кошти за р1шенням 
суду, виконавчоУ служби.

17. Необоротш активи, утримуваш для продажу та групи вибуття

У склад1 необоротних актив1в, утримуваних для продажу на 31.12.2019р. пщприемством 
вщображено вартють у сум1 441,1 тис.грн. Нарахований резерв пщ знецшення в сум1 246 тис грн.

18. Власний та статутний каттал

1) Станом на 31 грудня 2019 року зареестрований та сплачений статутний каттал АТ «ЗАлК» 
складае 155 682 тис.грн. та подшений на 622729120 простих 1менних акцш номинальною вартютю 0,25 
грн. кожна. Прившейованих акцш немае. НеоплаченоТ частини статутного кашталу немае.

Юльюсть акцш упродовж 2019 року не змшювалася.
Перелж акцюнер^в, що володйоть пакетом акщй, номшальна вартють якого складае 10 вщсотюв та 

бшьше статутного кашталу станом на 31 грудня 2019, наведено нижче (у вщсотках):

А кщ онери товариства, ш ш 1 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Уе1Ьау Но1с1|п§з [лт11ес1 29,54 29,54 29,54
Ф онд держ авного м айна У краш и 68,01 68,01 68,01
1н ш 1 ю ридичн1 особи 1,07 1,07 1,080
Ф13ИЧН1 особи 1,38 1,38 1,37
РАЗОМ 100 100 100

2) У каштал! у доощнках враховуються суми доощнки (уценки) необоротних актив1в, яку було 
проведено на 31.12.2011р. У званому рощ змш не вщбувалось.

19. Резерви на виплату пенешних зобов’язань
тис, грн.

Показник 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Поточна варт!сть зобов'язань за 
програмою 31 встановленими 
виплатами

123 580 123 580 110 339

Шдприемство мае законодавчо встановлене зобов’язання компенсувати Державному Пенсшному 
фонду Украши додатков1 пеней' сплачеш Фондом певним категор1ям колишшх 1 чинних пращвниюв 
гпднриемства. У вщпов1дност1 з планом, пращвники пщприемства, як1 мають вщповщний стаж роботи 
на посадах шкщливих для здоров’я, отримують спец1альн1 пеней' по достроковому виходу на пенс1ю. Щ 
пенс11 безпосередньо виплачуються Державним Пенс1йним фондом Украши та пот1м компенсуються 
п1дприемством. Зобов’язання за цим планом вщносяться до плашв з визначеною виплатою.

Сума майбутшх виплат пенен робпгникам за списками №1 та №2 на дату фшансовоУ зв1тност1 
враховуеться пщприемством як резерв на виплати за пенешними зобов’язаннями вщповщно до вимог 
МСФО (1А8) 37 «Резерви, умовш зобов’язання, умовш активи».

Розрахунок суми резерву на виплату пенешних зобов’язань станом на 31.12.2017 було здшенено 
на пщстав1 актуарних оц1нок та припущень.

На 31.12.2018 приведена вартють зобов’язань визначена 13 застосуванням дисконтування. Ставка 
дисконтування вибрана на р1вш 12%.

На 31.12.2019 розрахунок актуарного прибутку (збитку) не проводився, сума резерву на виплату 
пенешних зобов’язань залишилась незмшною.

20. Короткостроковг кредити банку

На кшець звтю го року гпдприемство не мае короткострокових кредит!в та овердрафтов.

И
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21. Торг 'швльна та тша кредиторська заборговашсть
тис, грн.

Стаггя звгеу 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Поточна заборгован1сть за довгостроковими зобов'язаннями 3 686 692 3 686 692 3 737 151
Заборговашсть постачальникам 705 811 706 276 708 966
Аванси отримаш 15 964 8 236 2 765
Кредиторська заборговашсть за розрахунками з бюджетом 131 215 98416 65 666
Поточи зобов’язання по розрахунками 31 страхування 3 561 2 550 1 395
Поточш зобов’язання по розрахунками 13 з оплати пращ 2 121 792 1 560
1нш1 поточш зобов’язання 2 018 825 2 018 725 2 043 748
Поточш забезпечення (на оплату вщпусток прашвникам) 1 003 877 954
Доходи майбутшх перюд1в 5 410 6 222 7 033
Всього кредиторська заборговашсть 6 570 602 6 528 786 6 569 238

Кредиторська заборговашсть по розрахунках з бюджетом на 31.12.2019р. складае 131 215 тис.грн.,
у т.н.:

- з плати за землю 88 988 тис.грн.;
- з податку на нерухоме майно 3 666 тис.грн.;
- з податку на доходи ф1зичних оаб 5 315 тис.грн.;
- з вшськового збору 417 тис.грн.
До складу поточно! заборгованосп за довгостроковими зобов’язаннями та до шших поточних

зобов’язань врахована заборговашсть за договорами позики:
____________________________________________________ _________________________  тис, грн.

Назва 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Компашя ТЯАБШС ЫМ1ТЕО (Кшр), у т.ч.: 5 638 739 5 638 739 5 715 915
- за договорами позики 3 989 710 3 989 710 4 044 316
- за нарахованими вщсотками за отримаш та непогашеш позики 1 649 029 1 649 029 1 671 599
ТОВ "МГЗ 21 545 21 545 21 545

ТОВ "ЗАПОР1ЖАЛЮМ1НТОРГ" 43 000 43 000 43 000
Всього заборговашсть 5 703 284 5 703 284 5 780 460

До складу заборгованос'п постачальникам врахована на 31.12.2019 року кредиторська 
заборговашсть перед компашею К8 1п1ета1юпа] ОМВН у сум1 677 978 тис.грн., яка сформувалась за 
договорами поставки сировини у 2014 рощ.

На сьогодн! за кредиторською заборгованютю перед ЛЮ80Ы ТКАОШС ЫМПТЮ, ТОВ "МГЗ, 
ТОВ "ЗАПОР1ЖАЛЮМ1НТОРГ" та К8 [п!егпа1:юпа1 СМВН маеться судове провадження, матер1али 
даноТ справи направлен! до орган!в СВ УСБУ в Запор1зькш обласп, вщомосп внесен! до СРДР, вщкрито 
кримшальне провадження. Ршення про зняття з облику тако!' заборгованосн буде прийнято шсля 
остаточного ршення по кримшальному та судовому провадженням.

21.1. Розшифровка доходов майбутнгх перюд'гв
тис, грн.

Показник 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Залишок на початок перюду 6 222 7 033 7 768
Отримано безкоштовно необоротних актив! в - - 76
Нараховано доход! в 812 811 811
Залишок на кшець звггного першду 5 410 6 222 7 033

Доходи майбутшх перюд1в представлен! у вигляд! вартоси безоплатно отриманих необоротних 
актив!в. Доходи майбутшх перюд1в визнаються вщповщно до п. 26 МСБО (ТАЗ) 20 «Обл!к державних 
грантов 1 розкриття шформацп про державну допомогу» у склад! прибутку на систематичной основ! 
протягом строку корисного використання об’екта.

21.2. ОперацШна оренда (для орендаря)

Шдприемством укладеш договори оренди машин та обладнання.
Загальна варпсть мипмальних орендних платеж1в на майбутнш рж складае 220 тис.грн.
Договори суборенди майна не укладались.

/ Н1

26



22. Забезпечення виплат персоналу
тис, грн.

П оказник 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
На 1 С1чня 877 954 782
Нараховано 1 544 1 765 2 047
Використано 1 418 1 842 1 875
На 31 грудня 1 003 877 954

23. ОперацШз пов'язаними сторонами

В данш фшансовш звгоюст1 зв'язаними вважаються сторони, одна з яких мае можливють 
контролювати шшу або здшснювати суттевий вплив на прийняття фшансових та операцшних рпиень 
шшою стороною, як це визначено в МСБО (1А8) 24 «Розкриття шформацп щодо пов’язаних». Ршення 
про те, яю сторони являються пов’язаними приймають не тшьки на основ! Тх юридичноТ форми, але 1 
виходячи з характеру стосунюв 1з пов’язаними сторонами.

До таких пщприемств в першу чергу належать ус1 пщприемства, яю контролюються АТ «ЗАлК» 
або здшснюють контроль над пщприемством.

Перелш пов’язаних оаб станом на 31.12.2019р.
1 Фонд Державного майна Украши —68,01%.
2. Уе1Ьау НоИт§з Ыткес! -  29.54%
3. Юридичш особи -  1,07%
4. Ф!зичн! особи -  1,38%
Операщй з пов'язаними юридичними особами за 2017-2019рр. не проводилося.
Ключовий управлтський персонал
Ключовий управлшський персонал пщприемства включае члешв Дирекцп та НаглядовоТ ради 

пщприемства, головного бухгалтера.
Члени НаглядовоТ ради е представниками ФДМУ, з якими укладено цившьно-правов1 договори на 

безоплатнш основ!.

24. Операцшш ризики, фактичш та умовш зобов'язання

Загальш економгчт умови
2019 р!к можна охарактеризувати, як рш, який мае багато показниюв ризиюв, внаслщок яких 

вщбуваеться дешдустр!ал!зац!я укра'Унсько'У економки. Основними причинами таких процес1в е: 
недоступн1сть довготерм1нового позичкового фшансування для масштабних проектов у промисловостк 
низька як!сть виробничоТ 1нфраструктури \ транспортних послуг для п1дприемств, занепад сфери 
дослщжень 1 розробок, масштабна трудова мйращя, поганий 1нвестиц!йний юпмат та низька 
приваблив1сть Украши для мгжнародних стратег!чних 1нвестор!в на тл1 фактичноТ вщсутност! 
промисловоУ политики держави. Негативний вплив вищезазначених грунтовних фактор1в був пщсилений 
ревальвац1ею гривн! та попршенням зовн!шньоУ кон’юнктури на деяких сировинних ринках, зокрема 
для металурп'У.

За таких под1Й 1снуе невизначенють щодо можливост! доступу до джерел кашталу, а також 
вартост! кап п алу для гпдприемства та ГУ контрагента, що може вплинути на фшансовий стан, результата 
д1яльност! та економ1чн1 перспективи пщприемства.

Стабшьн1сть економ!ки УкраУни в значн1Й М1р1 залежатиме вод пол1тики та Д1Й уряду, 
спрямованих на реформування адм!н!стративноУ та правовоУ систем, а також економжи в цшому.

Законодавство 1 нормативно-правов1 акта, як! впливають на господарсью орган!зац11 в УкраУн!, 
продовжують зазнавати стр1мких зм1н, а для податкового \ регуляторного середовища характерне 
використання р!зноман1тних тлумачень. Майбутн1й напрям економ!чного розвитку УкраУни великою 
м!рою залежить вщ податковоУ та монетарноУ пол1тики Уряду, разом 31 змшами у правовому, 
регуляторному та пол1тичному середовищ1.

Кер1вництво П1дприемства вважае, що воно вживае вс!х необхщних заход1в для П1дтримки 
економ!чноУ стаб!льност1 пщприемства в умовах, що склалися ! це дозволить адекватно реагувати на 
можливе пог1ршення ситуац!У.

Податкова система
УкраУнське податкове, валютне 1 митне законодавство продовжуе розвиватися. В останш роки 

законодавство про податки 1 збори все част1ше п!ддаеться змшам, доповненням 1 уточнениям, що
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стосуються як загальних питань оподаткування, так I порядку обчислення 1 сплати окремих податков. 
При цьому зробити прогнози стосовно впровадження цих змш та !х впливу на фшансов1 потоки 
пщприемства досить складно. Сшрш нормативы акти стають причиною р1зних тлумачень.

На думку кер1вництва, його тлумачення е належними 1 надшними, але немае гарантий того, що 
вони не стануть причиною претензш з боку податкових оргашв.

Кер1вництво вважае, що д^яльшсть пщприемства здшснюеться у повнш вщповщност1 з Д1ючим 
законодавством, що регулюе його дйшьшсть, 1 що пщприемство нарахувало вс1 вщповщш податки. У 
тих випадках, коли юнуе невизначенють вщносно сум податюв до сплати, нарахування проводиться 
виходячи з оцшки кер1вництва пщприемства на основ1 анагпзу шформащУ, що е в и розпорядженш.

АТ «ЗАлК» виконуе вимоги податкового законодавства в частиш нарахування зобов’язань за 
податками та зборами, здшснюе постшний мошторинг змш \ доповнень, внесених у закони та шип 
нормативы правов: акти, що стосуються оподаткування, оцшюе I прогнозуе стушнь можливого впливу 
таких змш на д^яльнють, але в умовах недосконалого 1 часто мшливого податкового законодавства не 
можна виключати ризиюв пред'явлення податкових претензш. Однак не може бути впевненоеп у тому, 
що податков! органи не матимуть шшоУ думки щодо вщповщальност1 пщприемства вщповщно до 
чинного податкового законодавства та не застосують штрафы санкцп.

АТ «ЗАлК» докладае вс1х зусиль, спрямованих на дотримання податкового законодавства, а в 
раз1 необхздносп, вдаеться до захисту своУх позицш в судах. Станом на 31 грудня 2019 тривають 
численш судов1 провадження з податковими органами щодо додаткових нарахувань зобов’язань з 
податку на прибуток, податку на додану варттсть та шших податюв щонайменш на 800 млн.грн. 3 огляду 
на думку шдприемства по вщстоюваны своеУ правовоТ позицп за цими спорами у данш фшансовш 
зв1тност1 не були створеш резерви по потенцшних штрафах, пов’язаних з оподаткуванням.

У зв’язку 31 скрутним фшансовим становищем пщприемство мае значний податковий борг.

Юридичш зобов ’язання
В ход1 звичайноУ д1яльносп пщприемство мае справу 13 судовими позовами та претенз1ями.
Кер1вництво вважае, що максимальна вщповщальшсть по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть як 

наслщок таких позов1в або претензш, не буде мати суттевого негативного впливу на фшансовий стан 
або результата майбутшх операцш пщприемства.

На землю, що не е власшстю Шдприемства, на яюй розташоваш виробнич1 бущвл1 та споруди, 
АТ «ЗАлК» мае право використання протягом 49 роюв та сплачуе орендну плату, яка визначена в 
договорах оренди М1ж пщприемством та державними органами виходячи з загальноУ площ1 та цшей 
використання такоУ земл1, з урахуванням щортчного косф|Ц1ента 1ндексац1У грошовоУ оцшки землк

Витрати п1дприемства на страхування незначн! 1 включають у себе в основному тшьки 
обов’язков! види страхування, передбачеш законодавством УкраУни. На даний час страхування загальноУ 
в1дпов1дальност1 в УкраУш не поширене.

25. ЦШ та полШикауправлшня фтансовими ризиками

Основш фшансов1 зобов’язання пщприемства включають кредита та позики, торгову та шшу 
кредиторську заборговашсть та шип короткостроков1 зобов’язання. Основна мета цих фшансових 
шструменпв -  забезпечита фшансування д1яльност1 пщприемства. Пщприемство мае рпш фшансов! 
активи, як1 включають переважно торгову та шшу дебшэрську заборговангсть, грошов1 кошти та Ух 
екв1валенти, що виникають безпосередньо в ход1 господарськоУ д1яльност1 пщприемства.

Основними ризиками, притаманними фшансовим 1нструментам пщприемства, е валютний ризик, 
кредитний ризик, ризик лжвщносп та ризик достатност1 кап1талу.

Процес управл1ння ризиками п!дприемства зд!йснюеться гпд безпосередн1м щоденним контролем 
дирекц11 гпдприемства, при цьому вс1 стратегхчн! решения ор1ентован1 на своечасне виявлення 
вищезазначених ризиюв, Ух оценку та управлшня.

Валютний ризик
Валютний ризик -  це ризик того, що справедлива варттсть або майбутш грошов1 потоки вщ 

финансового 1 негру менту коливатимуться внаслщок змш валютних курсив.
Валютний ризик пщприемства пов'язаний з монетарними зобов’язаннями в шоземнш валют! -  

доларах США. У зв’язку з цим валютним ризиком змщнення чи послабления долара США по

Оренда землг

Страхування
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вщношенню до гривш призводить до збшьшення чи до зменшення фшансового результату д1яльност) 
шдприемства.

Пщприемство не мае вкладень в шоземш компанп та не проводило у 2019 рощ будь-яких 
операцш в шоземнш валють

Шдсотковий ризик
Вщсотков1 ризики для пщприемства незначш. Пщприемство у 2019 рощ не залучало 

короткострокових кредипв банюв у нацюнальнш валюта Тому кер!вництво вважае, що пщприемство не 
зазнавало суттевого вщсоткового ризику у 2019 рощ.

Кредитний ризик
Кредитний ризик -  це ризик того, що контрагент не виконае сво'Гх зобов'язань за фшансовим и 

инструментами або за контрактом, що може призвести до фшансових збитюв. Фшансов) шструменти, яю 
зазнають кредитного ризику, в основному включають довгострокову дебггорську заборговашеть та 
поточну торгову дебторську заборговашеть

Кредитний ризик пщприемства пов'язаний з невиконанням клиентами своУх зобов’язань 
обмежуеться балансовою вартютю торгово'У деб1торськоУ заборгованосп.

Ризик по дебггорськш заборгованост! перюдично оцшюеться 1 приймаеться до уваги при 
нарахуванш резерву сумшвних борпв.

Не зважаючи на це, кер1вництво вважае, що у пщприемства не виникае значних ризиюв збитюв 
по цш заборгованост!, кр1м тих, по яких були створеш резерви на зниження вартостг дебггорськоУ 
заборгованоста

26. Управлшня катталом

Метою шдприемства при управлшш катталом е забезпечення подальшоУ роботи в якосп 
безперервно дгючого пщприемства, щоб приносити прибуток акцюнерам 1 вигоди шшим зацжавленим 
сторонам, а також шдтримувати оптимальну структуру катталу для зменшення його вартость Для 
пщтримки або коригування структури кап1талу п1дприемство може коригувати суму дивщенщв, що 
виплачуються акцгонерам, повертати каттал акцюнерам, випускати нов1 акц1У або продавати активи для 
зменшення суми боргу.

Як 1 1НШ1 компанп, що працюють у Т1Й же галуз1, пгдприемство контролюе величину кагпталу на 
гпдстав! спгввщношення власних I позикових кошт1в. Це сп1вв1дношення розраховуеться як чиста сума 
зобов'язань, роздшена на загальну суму капиталу, управлшня яким здшснюеться. Чиста сума зобов'язань 
розраховуеться з рахуванням суми позикових коптв (включаючи поточш 1 довгостроковг позиков! 
кошти, показан 1 у з в т  про фшансовий стан) М1нус грошов1 кошти та Ух екв1валенти. Загальна сума 
капиталу, управл1ння яким здшснюе пщприемство, доровнюе власному капгеалу, показаному в з в т  про 
фшансовий стан.

АТ «ЗАлК» ще не визначило оптимальне для себе сшввщношення власних 1 позикових коптв. 
________________________________________________________ __________________ _____ тис, грн.
Показник 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Чиста сума зобов’язань 6 767 011 6 726 306 6 735 062
Усього катталу -6 633 310 -6 566 522 -6 539 716
Сшввщношення зобов’язань та кашталу -1,020 -1,024 -1,03

27. Припущення щодо функщонування шдприемства у  найближчому майбутньому

Дана фшансова звтнсть подготовлена на основ! припущення про безперервшсть д!яльност1 
пщприемства. Припущення стосовно функщонування пщприемства у найближчому майбутньому 
зроблено на гпдстав1 розрахунку, який охоплюе 12 мюящв вщ звггно'У дата.

У найближчому майбутньому пщприемство продовжуватиме зазнавати вплив нестабшьно'У 
економжи в крапп.

Ф:нансова зв1тн1сть п1дприемства подготовлена виходячи 13 припущення про його функцгонування 
в майбутньому, яке передбачае спроможнють пщприемства реалозовувати активи та виконувати своУ 
зобов’язання у ход1 здшснення звичайно'У д1яльност1.

Управл1нським персоналом зд1йснена оц1нка 1снування суттевоУ невизначеност1, що стосуеться 
под1й або умов, як1 окремо або в сукупност1 можуть поставити пщ значний сумн1в здатнють суб’екта 
господарювання продовжувати свою Д1яльнють на безперервной основ1.

На даний момент пщприемство не веде основноУ виробничоУ дгяльност!, у зв’язку з тим, що:
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- накладено арешт на банювсью рахунки та майно пщприемства;
- ФДМУ заборонено вщчудження необоротних актив1в без узгодження з органом управлшня.
Тобто на даний момент гснуе суттева невизначенють, що може поставити пщ значний сумшв

здатшсть АТ «ЗАлК» продовжувати свою Д1яльшсть на безперервнш основ].
Проте, згщно Наказу ФДМУ вщ 22.06.2018 № 859 «Про прийняття р!шення про приватизащю 

державного пакета акцш публ1чного акционерного товариства "Запор1зький виробничий алюмЫевий 
комбшат" (код за СДРПОУ 00194122)» прийнято р1шення приватизувати державний пакет акцш ПАТ 
"Запор13ький виробничий алюмЫевий комбшат" шляхом продажу на аукцюш з умовами. Вщповщно до 
Наказу ФДМУ вщ 28.12.2019 №1574 «Про затвердження перелж^в об'екпв малоУ приватизащУ, що 
пщлягають приватизащУ в 2020 рощ» приватизащю АТ «ЗАлК» (Додаток 6) продовжено на 2020 рж.

Пщприемством докладаються максимальш зусилля по збереженню ВС1Х необхщних виробничих 
потужностей, внутршшх матер1альних та адмЫстративних ресурс!в. Для усунення негативних 
фактор1в, як1 впливають на можливють продовжувати Д1яльшсть на безперервнш основ1, управлхнським 
персоналом розроблялись наступи! плани: для забезпечення достатшх грошових потом в передбачено 
пщписання додаткових договоров оренди, розпродаж нелгквщних запасов, вщновлення виробництва та 
реал1зац|я алюмЫевоУ катанки.

Кер1вництво мае достатню впевнешсть, що шдприемство зможе пом’якшити негативна фактори, 
як1 впливають на можливють продовжувати Д1яльшсть на безперервнш основ1.

При подоланш зовшшшх фактор 1 в, пщприемство може бути рентабельним.
Таким чином, фшансова звггнють не млстить яких-небудь коригувань вщображених сум актив:в, 

як1 були б необхщш, якби пщприемство було неспроможне продовжувати свою д1яльшсть в 
майбутньому 1 якби пщприемство реал130вувало своУ активи не в ход1 звичайноУ д1яльност1.

28. Поди теля дати балансу

3 24.01.2020 змшився управлшський персонал пщприемства.
Поди, що вщбулися шсля дати складання балансу та ям надають додаткову шформащю щодо 

финансово! зв1тност1 пщприемства на цю дату, вщображеш у фшансовш звггаостт



ЗВГГ ПРО УПРАВЛШНЯ

АТ «ЗАлК» ЗА 2019 Р1К

1. Загалып положения

АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОИЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМШ1СВИЙ 
КОМБШАТ" единий в Украпп виробник алюмшно, легованих сплавав, катанки.

Вид СК0Н0М1ЧН01 Д1ЯЛБНОСТ1 24.42 Виробництво алюмшно.
До 2014 року мав потужносп для виробництва кристагпчного кремшю, феросшпцйо та 

алюмокремшевого сплаву.
3 2009 по 2014 рж виробнич1 потужност1 АТ «ЗАлК» були поетапно зупинеш 1 

законсервоваш, у т.ч.:
У 2016 рощ на комбшап було поновлено виробництво алюмнпевоГ катанки, але у 2017 рощ 

виробництво катанки було тимчасово зупинено, так язе були накладет арешти на рахунки 
шдприемства у зв’язку з наявною кредиторською заборгованютю 31 оплати обов’язкових платеж1В 
та арешт на весь цшений майновий комплекс АТ «ЗАлК»,

Зпдно Наказу ФДМУ вщ 22.06.2018 № 859 «Про прийняття р1шення про приватизащю 
державного пакета акцш публичного акцюнерного товариства "Заиорозький виробничий 
алюмЫевий комбшат" (код за СДРПОУ 00194122)» прийнято р1шення приватизувати державний 
пакет акцш ПАТ "Запор1зький виробничий алюмппевий комбшат" шляхом продажу на аукцюш з 
умовами. Вщповщно до Наказу ФДМУ вщ 27.12.2018р. №1637 «Про затвердження перелпав 
об'екпв мало!' приватизацЙ, що п1длягають приватизацй в 2019 роцЬ> приватизащю АТ «ЗАлК» 
(Додаток 6) продовжено на 2019 рж. Наказом ФДМУ 1574 вщ 28.12.2019 «Про затвердження 
перелтв об'ект1В мало'1 приватизацй, що п1длягають приватизацй в 2020 рощ» приватизащю АТ 
«ЗАлК» (Додаток 6) продовжено.

До складу АТ «Залор1зький виробничий алюмппевий комбшат» входять вщокремлеш 
структурш пщроздши без права юридично!' особи:

- Придшпровське виробниче управления ПАТ «ЗАлК», Украша, м. Св1тловодськ, 
К1ровоградська обл., вул. Обсерваторна, 5;

- Санаторш-профшакторш ВАТ «ЗАлК», Украша, м. Запорхжжя, о. Хортиця, вул. Будинок 
вщпочинку, 33.

Мета д1яльност! АТ «ЗАлК» - одержання прибутку на основ1 здшенення виробничоТ, 
комерЦ1Йно'1, посередницько'1 та шшоУ д1яльност1, в порядку та за умов, визначених чинним 
законодавством та Статутом акцюнерного товариства.

2. Результати Д 1я л ы ш еп

Чистий ф1нансовий результат по подсумкам роботи за 2019 рж -  збиток 66 788 тис.грн..

Основними доходами у 2019 рощ було надання в оренду майна комбшату (примщення на 
проммайданчику, обладнання, бази вщпочинку та оншо), реашзащя товарно-матер1альних 
ц1нностей, надання послуг стороншм орган1зац1ям.



У тому числк
- вщ операцшноУ оренди активгв -  3 747 тис. грн.;
- доходи вщ об'екпв социально!' сфери -  538 тис. грн., у т. ч. доходи Палацу культури з

проведения культурно-масових заход!в, та вщ надання послуг по розмщенню
вщпочиваючих на б/в «Радюна»;

- вщ надання послуг стороншм оргашзащям -  5 993 тис. грн., у т.ч. передача
електроенергн, води та стоюв стороншм организациям згщно фактичного споживання, 
надходження за збершання обладнання;
вщ реалгзацп виробиичих запас1в, ТМЦ -  2 034 тис. грн.; 
ший доходи -  431 тис. грн..

Загальний обсяг надходжень грошових кои тв  за 2019 рж склав 29 906 тис. грн., у тому 
числ1 надходження вщ операщйноТ оренди 4 049 тис.грн., надходження аванав вщ покупщв та вщ 
реал1зацй продукцп (товар1в, робгг, послуг) -  21 068 тис.грн. Отримаш кошти спрямовано на:

- оплату за продукщю (товари, робота та послуги) 12 617 тис.грн;
- оплату пращ 12 326 тис.грн.;
- сплату единого социального внеску 2 483 тис.грн.;
- шин платеж! 2 268 тис.грн.

Робота вщдшу матер1ально техшчного постачання при закутвл! ТМЦ велася за двома 
напрямками:

Перше направления - закушвля основних \ допом1жних матер1ал1В, що забезпечують 
життед1ялыпсть комбшату з м1н1мальними витратами 13 закушвл1 1 доставки ТМЦ. Встановлено 
л1м1ти п о  витрат! д о п о м 1 ж н и х  матер1ал1в, ПММ, с п е ц о д я г у .  Скорочено закуп1В Л 1 за рахунок 
використання у виробництв1 ТМЦ складського збер1гання або аиалог1в заявлених ТМЦ, що 
знаходяться на складах комб1нату. Скорочено т р а н с п о р т ы  витрати на доставку ТМЦ за р а х у н о к  

п о с т а в к и  ТМЦ постачальниками через вантажоперев1зниюв на 80% вщ загального обсягу 
п о с т а в о к .

Робота 31 закуп1вель основних 1 допом1жних матерхалгв проводилась В1ДПОВ1ДНО до 
регламентуючими документами по закушвельно'1 д1яльност1, на пщстав! конкурсного в1дбору за 
конкурентними листами.

За 2019 р1к проведена закушвля ТМЦ на суму 573,6 тис.грн. без ПДВ, у т.ч. нафтопродукти 
свгоп 1 ГАЗ (СПБТ) 211,8 тис.грн. без ПДВ.

Другий напрямок в робот! вщцшу матер1ально техшчного постачання - робота з 
непрофшьними активами. За зв тш й  пер1од на АТ «ЗАлК» була проведена робота з незалежноГ 
оц1нки та реал1заци непрофшьиих актив1в на суму 10 138,1 тис. грн. без ПДВ.

За 2019 р1к зменшилася варпсть актив1в пщприемства на 25 896 тис.грн., у тому числ1:
- за рахунок нараховано'1 амортизацп за необоротними активами на 13 805 тис.грн .;
- за рахунок нарахованого резерву сумшвних борпв на 13 975 тис.грн. по дебш>рсько1 

заборгованосп за розрахунками за продукщю, товари, роботи, послуги.

Поточш зобов'язання 1 забезпечення збшыпились на 41 816 тис.грн!, у тому числ1 за 
рахунок:

- збшьшення кредиторсько'1 заборгованосп за розрахунками з бюджетом на 32799 тис.грн.;
- збшьшення кредиторсько'1 заборгованосп за розрахунками 31 страхування на 1011 тис.грн.;
- збшьшення кредиторсько'1 заборгованосп за розрахунками з оплати прац1 1329 тис.грн.;
- збшьшення кредиторсько'1 заборгованосп за отриманими авансами на 7728 тис.грн.



У 2019 рощ витрати по каштальним швестищям складають 21 тис.грн. -  це витрати на 
нридбання та налагодження засоб1в дистанцшно!' передач! даних комерцшних вузл1в облжу 
природного газу. Зпдно п.4 Постанови НКРЕКУ вщ 30.09.2015р. № 2494 зареестрованого в 
Мппстерств! юстици УкраТни 06.11.2015р. № 137927824, комерщйш вузли обл1ку природного газу 
повинш бути обладнаш засобами дистанцшно!' передач! даних (ДПД). У раз1 невиконання вимог 
Постанови НКРЕКУ по обладнанню комерцшного вузла облшу природного газу АТ "ЗАлК" до 
початку опалювального сезону, оператор ГРС (ПАТ "Запор1жгаз"), вщповщно до гл.З роздшу X 
Кодексу газорозподшьних систем, мае право припинити передачу та розподш природного газу на 
АТ "ЗАлК".

3. Зобов’язання

Сшввщношення оборотних акпш в 1 поточних зобов'язань -  це показник поточно!'
Л1КВ1ДНОСП.

Обороти! активи на 31.12.2019 року складають 59 081 тис.грн, поточш зобов'язання 1 

забезпечення -  6 570 602 тис.грн., що говорить о том, що у АТ «ЗАлК» недостане ресурав, яю 
може бути використаш для погашения поточних зобов’язань.

Поточна дебпорська заборговашеть АТ «ЗАлК» станом на 31.12.2019 року становить 24,7 
млн. грн., у тому чиелк

За розрахунками з покупцями за товари, роботи, послуги 3,0 млн. грн
За виданими авансами 0,2 млн. грн
За розрахунками з бюджетом (ПДВ) 19,1 млн. грн
1нхш 2,4 млн. грн

Поточна кредиторська заборговашеть становить 6 564,2 млн. грн., у т. ч:
За товари, роботи, послуги (отримаш) 706,0 млн. грн
Аванси, отримаш за ТМЦ, послуги 16,0 млн. грн
3 оплати пращ 2,1 млн. грн
За платежами в бюджет, ССВ 134,7 млн. грн
Позики в шоземнш валют! 1 вщеотки по ним 5 638,7 млн. грн

4. Е колопчш  аспекта

На шдприемств! вс1 1снуючи джерела викщцв забруднюючих речовин в атмосферне повггря 
оснащен 1 газоочисними установками. Джерела, яю потребують оснащения установками очищения 
вщеутш.

На даний час в зв’язку з консерващею виробництва газоочисне устаткування також 
законсервоване.

Водоочисш споруди вщеутш.
Комбшат мае потужносп з переробки В1ДХОД1В виробництва:
Утил1защя шлам^в газоочисних установок електрол13ного цеху у вщшення регенерац!!' цеху 

пиловловлення та виробництва фтористих солей з отриманням регенерованого кр10Л1ту для 
подалыпого використання в електрол13ному виробництв1.

Утил1зац1я шлак1в цеху лиття П1длягае переробщ в електричних печах литтево!' дшьнищ для 
виробництва алюм1Н1евих сплав1в.



В даний час вш потужносп з переробки вщход1в законсервовань
Комбшат мае власний полшон -  шламонакопичувач червоного шламу глиноземного 

виробництва. В зв’язку з консерващею глиноземного виробництва с 2009 року розмвдення 
червоного шламу в шламонакопичувачу не вщбуваеться, але шомюячно проводиться мониторинг 
впливу шламонакопичувача навколишне природне середовище.

У 2019 рощ перевищень нормагив1В викщцв, скид 1 в забруднюючих речовин у навколишне 
середовище 1 Л 1 м ш в  розмщення вщход1в на промислових полшонах допущено не було.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу в 2019 рощ склали 0,173т, що в пор1внянш з
2018 роком (0,281т) менше на 0,108т, в зв'язку з консерващею основного виробництва.

У 2019 рощ на комбшат1 всього використапо 6,6 тис.мЗ питноУ води для потреб комбшату 
вщ мереж КП «Водоканал»: 6,3 тис.мЗ - на промисловий майданчик, 0,1 тис.мЗ - на дшянку 
шламовидалення, 0,2 тис.мЗ - на БК «ЗАлК» (2018р. питноУ води - 15,1 тис.мЗ).

Кшьюсть промзливових зворотних вод, скинутих без очищения в р. Дншро в 2019 рощ 
склало 30,6 тис. М3 (2018 рш - 30,6 тис. М3).

Передано на очисш споруди ПрАТ «Укрграфгг» в 2019 г. - 64,9 тис.мЗ (2018 рш - 64,9 
тис.мЗ).

Комбшат мае вс1 необхщш дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферу та 
скиди забруднюючих речовин у ст!чш води (дозвш на спецводокористування).

У 2019 рощ на комбшат1 утворилося вщход!в 9,120т (2018 р. - 9,248т). Передано шшим 
оргашзащям для утил1защУ \ використання-0,00 т (2018г.- 0,100т), розмпцено на шшгош 
(комунальш та бущвельш вщходи) - 9,000 т (2018г.-7,000т). Зменшення утворення вщход1в в 2019 
рощ вщбулося за рахунок консервацй основного виробництва.

У 2019 р Д1ЯЛИ отриманг документа:
1. «Гранично допустим! знижки для вс1х (ГДС) забруднюючою речовини з зворотними 

водами АТ« ЗАлК »по трьох випуск1в (01.01.2019-01.01.2021 г.г.);
2. «Дозвш на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повпря стащонарними 

джерелами» (21.10.2016-21.10.2023г.г.);
3. "Дозвш наспещальне водокористування» (01.01.2018-01.01.2021 г.г.).

5. Кадрова политика, та соц1альн1 аспекги

Кер1вництво комбшату при робот! з кадрами обгрунтовуеться на Закон УкраУни про 
пщприемства, а також Закони УкраУни про працю.

Фонд оплати пращ розраховуеться на тдстав1 единих принцишв в оргашзащУ оплати прац: 
прац1вник1в, зпдно законодавства УкраУни по прац!, Колекшвного договору, Положения про 
оплату пращ. Оплата пращ здшснюеться на шдстав1 десятир1вневоУ системи, з урахувапням 
квал1ф1кац1У пращвниюв (побудована на основ! грейд1в). Система оплати пращ - почасово- 
прем1альна. Згщно КЗпП УкраУни та Положениям про оплату пращ нараховуються доплати за 
роботу у шк1дливих умовах 1 н]чний час.

Збшьшення середньоУ заробхтноУ плати вщбулося за рахунок збшьшення м1шмальноУ 
зароб1тноУ плати з 01.01.2019р. та за рахунок звшьнення менш оплачуваних пращвншав, що 
призводить до «техн)много» зростання середньоУ зарплата.

Зменшення чисельност1 у зв’язку 31 зв1льненням пращвниюв за власним бажанням через 
В1ДСуТН1СТЬ виробництва.



У таблищ приведений пор1вняний анал1з показниюв по оплат! пращ та руху кадр1в за 2018 
та 2019 роки:

Показники
. ...

Од.вимхру. 2018 рж 2019 рж Вщхилення
Середня кшьюсть прац1вник1в люд. 176 142 -34
Середня за р о б т т  плата грн 8226 9289 1063
Розпод1л загального фонду 
Оплати, у т.ч.
Основна зароб1тна плата % 66,7 61,0 -5,7
Додаткова зароб1тна плата % 25,3 32,6 7,3
1нш] заохочувальш та 
компенсац1ЙИ1 виплати % 8,0 6,4 -1,6

Використання робочого часу, у 
т.ч.
Ефективне використання робочого 

1 часу
% 75,5 71,6 -3,9

Використання тарифного 1 
навчально'1 в1дпустки % 4,2 8,5 4,3

Втрати робочого часу всього, у 
т.ч. % 20,3 19,9 -0,4

Неявки через хворобу % 3,2 2,3 -0,9
Неявки з дозволу адмшютраци % 0,8 0,5 -0,3
Неповний робочий тиждень / день % 1,8 2,0 0,2
Просто!' % 14,3 14,1 -0,2
Держобов'язки % 0,2 1,0 0,8

Рух кадр:в. Значна кшькють звшьнених пращвниюв пов'язано з вщсутшстю виробництва, 
простоями.

2018 рж 2019 рж
Прийнято Звшьнено Прийнято Звшьнено

Всього,

люд.
16 77 40 49

На охорону пращ у 2019 рощ на комбшатл витрачено 64 тис. грн., що склало 0,5% вщ фонду 
оплати пращ за минулий рж.

Зпдно з колективним договором передбачалося виконання восьми заход1в, спрямованих на 
шдвигцення 1снуючого р!вня охорони пращ, попередження випадюв виробничого травматизму 1 

професшних захворювань. Через вщсутшсть коптв , заходи виконаш не в повному обсязь На 
виконання заход1в витрачено 53,428тис. грн.

У 2019 рощ на комбшат1 нещасних випадюв не допущено.
Профшактичному медичному огляду пщлягало 31 пращвниюв, з яких одна жшка. За 

результатами медичного огляду, три пращвника яю перебувають на диспансерному наглядг на 
кшець звпного року. Витрати на профшактичш медичоп огляди склали 6 тис. грн. Виявлено два 
випадки професшного захворювання у колишн^х пращвниюв цеху пиловловлювання виробництва 
фтористих солей та центрально! заводсько'1 лаборатор11 дирекцп по екологп та якост1 - хротчне 
обструктивне захворювання легень.

У 2019 рощ пожеж та аварш 11 II категор!! на комбшат1 не було.



3 метою полшшення стану охорони пращ, промисловоТ та пожежно'Т безпеки, попередження 
виробничого травматизму 1 профзахворювань на комбшап в 2019 рощ виконаш наступш заходи:

- вс1 шдроздши комбшату були обстежеш постшно Д1ЮЧОЮ комю1ею з охорони пращ, 
проведено 12 переварок з охорони пращ, промисловоТ та пожежно'Т безпеки, за Тх результатами 
видано 12 припиав на усунення виявлених в гпдроздшах порушень вимог правил та шструкщй з 
охорони пращ;

- з питань охорони пращ видавалися накази по комбшату, спрямоваш на визначення 
вщповщальних оиб 1 усунення виявлених порушень;

- на комбша'п регулярно проводиться перегляд чинних шструкщй з охорони пращ, всього 
за зв1тний перюд переглянуто 32 шструкщй.

- при отриманш оперативних повщомлень про спалахи на шдприемствах репону 
проводилися оперативш перев1рки аналопчних об’еюпв комбшату з метою виявлення 1 усунення 
порушень 1 недол1К1в, яю можуть призвести до виникнення пожежь

У 2019 рощ вс1м новоприйнятим пращвникам проведено вступний шструктаж з охорони 
пращ 1 навчанпя безпечним прийомам робгг. Пращвникам комб1нату проводилися вс! види 
1нструктаж1в з охорони пращ та пожежно'Т безпеки.

Спецодягом, спецвзуттям та шшими засобами 1ндивщуального захисту пращвники 
комб1нату забезпечувалися зпдно з установленими нормами.

3 метою пщвищення сошальноУ захищеносп працхвниюв АТ «ЗАлК» пращвникам 
виплачуеться дотац1я на харчування у розм!р1 47 гривень за одну вщпрацьовану змхну, у вигляд1 

компенсацп витрат. Розм1р дотац1У 1 порядок надання визначаеться Положениям «Про порядок 
надання дотащУ на харчування пращвникам ПАТ« Запор1зький виробничий алюм1Н1евий 
комбшат».

Змши та доповнення до д о т а ц п  вносяться т1льки за взаемною д о м о в л е н 1с т ю  Сторш П1с л я  Ух 
розгляду на спшьному засщанн1 роботодавця 1 профкому комбшату, з подальшим затвердженням 
Ух же на конференцп трудового колективу.

6. Корпоративне управлш ня

Статутний каттал АТ «ЗАлК» протягом 2018 року залишався незмшним 1 становить 155 
682 280 гривень, який подшений на 622 729 120 простих 1менних акцш ном1нальною вартгстю 0,25 
грн. кожна акщя. К1льк1сть прившейованих акц1Й - 0 (нуль).

Акцп Товариства оснують в бездокументарнхй форм1.
Акц10нерами Товариства визнаються ф1зичн1 [ юридичн1 особи, а також держава в особ1 

Органу, уповноваженого управляти державним майном, або територ1альна громада в особо органу, 
уповноваженого управляти комунальним майном, як1 е власниками акцш Товариства.

Станом на 31.12.2019 року акционерами АТ «ЗАлК» е 2298 ошб, з них:
- 52 юридичт особи володоооть 98,6% статутного катталу;
- 2246 ф1зичн1 особи володноть 1,4% статутного каноталу.
Частка акц1Й у державнш власносп - 68,0095%.
Органами управл1ння Товариства е:
- Загальнг з б о р и  ак ц ю н ер 1 в  - в и щ и й  о р г а н  у п р ав л ен и я  Товариства, здшснюе к ер 1 в н и ц тв о  

Д1я л ь н 1ст ю  Товариства в ц ш о м у , в и з н а ч а е  Ц1Л1 т а  основш н а п р я м к и  Д 1яльност1;

- Наглядова рада - колепальний орган управл1ння Товариства, який здшснюе захист прав 
акшонер1в в межах свое’У компетенцоУ, контролюе та регулюе д1яльнкть виконавчого органу 
Товариства;



- Дирекщя - колепальний виконавчий орган Товариства, який здшснюе кер1вництво 
поточною д1яльшстю Товариства. Очолюе 1 керуе Д1яльшстю дирекцй - Генеральний директор.

Вищим органом Товариства е Загальт збори. Товариство зобов’язане щороку скликати 
р1чн1 Загальш збори акцюнер1в Товариства - яю мають проводитись не гпзшше 30 кв1тня 
наступного за звггним роком. Ус1 пиш Загальш збори, кр!М р1чних Загальних збор1в, вважаються 
позачерговими.

Загальш збори проводяться на територп Украши, в межах населеного пункту за 
мюцезнаходженням Товариства, кр1м випадюв, коли на день скликання Загальних збор1в 100 
вщсотками акцш Товариства волод1ють шоземщ, особи без громадянства, шоземш юридичш 
особи, а-також м1жнародш оргашзацй.

Загальш збори можуть вир1шувати будь-яю питания д1яльност1 Товариства, кр1М тих, що 
поднесет до виключно'Г компетенцй НаглядовоУ ради законом або Статутом.

Наглядова рада мае право включити до порядку Денного Загальних збор1в будь-яке 
питания, що вщнесено до и виключно'Г компетенц11 законом або Статутом, Для його виршення 
Загальними зборами.

Наглядова рада е колепальним органом, що з/ийснюе захист прав акц10нер!в Товариства 1 в 
межах компетенцй, визначено'1 Статутом та Законом Украши «Про акцюнерш товариства», 
зд1Йснюе управлхння Товариством, а також контролюе та регулюе д1ялыпсть Дирекцп.

Наглядова рада як орган Товариства може мати свш штамп та бланк з посиланням на 
належн1сть Наглядово'1 ради до Товариства.

До компетенцй Наглядово'1 ради належить вир1шення питань, передбачених Законом 
Украши «Про акцюнерш товариства» та Статутом.

Питания, що належать до виключноУ компетепц)У НаглядовоУ ради, не можуть вир1шуватися 
1ншими органами Товариства, за винятком випадюв, встановлених Законом УкраУни «Про 
акцюнерш товариства».

Кер1вництво поточною /ияльшстю Товариства зд1Йснюе колег!альний Виконавчий орган 
Товариства - Дирекщя.

Очолюе та керуе Д1яльшстю Дирекцп - Генеральний директор, який обираеться та 
повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

Персональний склад ДирекцЙ обираеться Наглядовою радою за поданням Генерального 
директора. Повноваження члешв ДирекцЙ припиняються Наглядовою радою. Кшьюсний склад 
Дирекцй становить 3 (три) члени. Членами ДирекцЙ е Г енеральний директор та директори.

Дирекщя тдзвггна Загальним зборам 1 Наглядов1й ра;ц, 0рган130вуе виконання Ух р1шень.
Членом Дирекцй може бути будь-яка фгзична особа, яка мае повну цивтьну д1ездатн1сть 1 

не е членом наглядовоУ ради.
Питания повноважень Дирекцй визначаюгься в Статут1.
Питания повноважень, умов д1яльност1, оплати прац1 та матер1ального забезпечення 

Генерального директора та директоров визначаюгься в Статут! Товариства, трудовому договор] 
(контракт!) та Положенш про винагороду члешв Дирекцй'.

Прийняття Наглядовою радою ршення про обрання особи на посаду Генерального 
директора та/або директора е пщставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду 
трудового договору (контракту) 13 Товариством. Посадов1 повноваження особи, обраноУ на посаду 
Генеральною директора та/або директора, дшсш з моменту ГГ обрання, якщо шше не встановлено 
у в1дпов1дному р1шенн1 НаглядовоУ ради. Особа, обрана на посаду Генерального директора та/або 
директора здшснюе своУ повноваження на п1дстав! Статуту та укладеного з нею трудового 
договору (контракту).



Дивщендна полггика: дивщенд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачуеться 
акщонеру з розрахунку на одну належну йому акщю. Товариство виплачуе дивщенди виключно 
грошовими коштами. Дивщенди виплачуються на акци, зв1т про результата розмщення яких 
зареестровано у встановленому законодавством порядку.

Товариство приймае решения про виплату дивщещцв та здшснюе виплату дивщещцв за 
акщями 13 врахуванням обмежень, визначених законом та Статутом.

Виплата дивщещйв за акцкми здшснюеться з чистого прибутку звпного року та/або 
нерозподшеного прибутку на пщстав1 р1шень Загальних збор1в, у строк не шзшше шести мюящв 
шсля прийняття Загальними зборами решения про виплату дивщещцв, кр1м випадюв передбачених 
законом.

Виплата дивщещцв власникам акщй одного типу та класу мае вщбуватися пропорцшно до 
кшькос'п належних 1М цшних папер1в, а умови виплати дивщещцв (зокрема щодо строюв, способу 
та суми дивщенд1в) мають бути однаков1 для вс1х власниюв акщй одного типу та класу.

Рппення про виплату дивщенд1в та Ух розм1р за акщями приймаеться Загальними зборами.
Для кожноТ виплати дивщенд1в Наглядова рада встановлюе дату складення перелшу оаб, 

яю мають право на отримання дивщещцв, порядок та строк IX виплати. Дата складення перел1ку 
ос1б, яю мають право на отримання див1денд1в за акц1ями, визначаеться р1шенням Наглядово1 

ради, але не ран1ше шж через 10 (десять) робочих дшв п1сля дня прийняття такого ргшення 
Наглядовою радою.

Перелк ос!б, яю мають право на отримання дивщещцв, складаеться в порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему Украши.

Порядок розподхлу прибутку 1 покриття збитк1в Товариства визначаеться решениям 
Загальних збор1в в1дпов1дно до чинного законодавства Украши та Статутом.

За подсумками 2019 року дивщенди на державну частку не нараховувались, тому що АТ 
"ЗАлК" мае за пщсумками роботи за 2019 рш -  збиток 66 788 тис.грн.

У своТй Д1Яльност1 АТ «ЗАлК» дотримуеться обмежувальних заход1в щодо забезпечення 
застосування в повному обсяз1 персональних спец1альних економ1чних та шших обмежувальних 
заходов (санкдш) вщповщно:

- р1шення Ради нац1ональноТ безпеки 1 оборони Украши вщ 21 червня 2018 року «Про 
застосування та внесения змш до персональних спещальних економ1чних та 1нших обмежувальних 
заход!в (санкц1Й)», введеного в дно Указом Президента Украши вщ 21 червня 2018 року № 
176/2018,

- р1шення Ради нацюнально'1 безпеки 1 оборони УкраТни вщ 28 квггня 2017 року «Про 
застосування персональних спещальних економ1Чних та 1нших обмежувальних заход1в (санкцш)», 
введеного в дпо Указом Президента Укранш вщ 15 травня 2017 року № 133/2017.

- р1шення Ради нащонально-1 безпеки 1 оборони Украши вщ 19 березня 2019 року «Про 
застосування персональних спещальних економ1чних та шших обмежувальних заход1в (санкцш)», 
введеного в д1ю Указом Президента УкраУни вщ 19 березня 2019 року № 82/2019.

Незважаючи на несприятливий вплив зовшшшх економ1чних факторов, вщсутн1сть 
чинниюв покращения 1нвестиц1Йного кл!мат}' та складну пол!тичну ситуацию в крапп, кер1вництво 
п1дприемства поспйно веде роботу по пошуку оптимальних шляхгв по налагодженню виробничо! 
та комерц1йноУ д 1яльност1 для здатност1 генерувати грошов1 потоки, намагаеться дотримуватись 
виконання зобов’язань з оплати пращ, докладае зусилля для збереження виробничих потужностей 
та майна пщприемства.



Для полшшення фшансового стану комбшату в 2020 рощ необхщно:
1. вщновити виробництво алюм1шево1 катанки;
2. оптимнувати структуру кашталу 1 забезпечити його фшансову стШкють;
3. мЫмхзувати фшансов1 зобов'язання, шляхом нарощування оборотного кашталу за

раХуНОК збшЫДеНИЯ п р и б у т к у  В1Д уС1Х ВИД1В Д1ЯЛЬНОСТЦ

4. систематично вщстежувати стан дебпорсько'Г заборгованостг, не допускати и збшьшення, 
так як це створюе загрозу фшансовш стшкост1 комбшату;

5. систематично проводити анал13 або д1агностику комбшату, його фактичних результата 1 

факторов, що визначають ревень 1 динамку цих результате.

Член дирекцп -  виконуючий 
генерального директора

Головний бухгалтер

л 2

Клзшов

Долпнцева



Зв1т про корпоративне управлшня 
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ЗАПОРВЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМШ1СВИЙ КОМБШ АТ»
(дал! - Товариство, емггент)

код за СДРПОУ 00194122, мюцезнаходження: 69032, м. Запор1жжя, Швденне шосе,15

1 .1 нформац1я про кодекс корпоративного управлшня
1.1. АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРВЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМ1Н1СВИЙ 
КОМБШАТ» в своУй фшансово-господарськш д1яльност1 керуеться Кодексом корпоративного 
управлшня, який був затверджений на позачергових загальних зборах акцюнер1в 01.11.2018 року. 
(Протокол загальних збор1в акцюнер1в № 24 вщ 01.11.2018)
Кодекс корпоративного управлшня акционерного товариства "Запор1зький виробничий алюмшквий 
комбшат" розроблено вщповщно до норм закон:в УкраТни "Про управлшня об'ектами державно: 
власностГ', "Про акцюнерш товариства" та Кер1вних принцишв ОЕСР з корпоративного управлшня 
для пщприемств з державною участю, Статуту Товариства.
Також, Товариство у своТй д1яльност1 використовуе принципи корпоративного управлшня, 
затверджеш Решениям НКЦПФР № 955 вщ 22.07.2014
Кодекс корпоративного управления, який ем1тент застосовуе передбачае напрямки для подальшого 
розвитку корпоративного управления згщно принципов, закршлених в цьому Кодекс!.
1.2. Товариство застосовуе практику корпоративного управлшня, вщповщно до вимог, як: 
визначеш законодавством, власним Кодексом корпоративного управлшня.
1.3. Впровадження Кодексу спрямоване на пщвищення корпоративно!' культури та впровадження 
ефективноУ моде л: управлшня Товариством. Товариство вважае, що наявнють якюноУ, прозоро! та 
д1евоУ системи корпоративного управлшня, яка базуеться на зазначених у цьому Кодекс1 принципах 
корпоративного управлшня, мае великий вплив на пщвищення його ринковоТ каштал^зацп та 
ефективносп роботи, сприяе прибутковосп та фшансовий стабшьност1, збшьшенню дов1ри з боку 
акцюнер1в, кредитор1в, потенцшних швестор1в 1 громадськост1, побудов1 довготривалоУ ствпращ з 
контрагентами Товариства, органами влади 1 суспшьством в цшому. Товариство дотримуеться 
передбачених законодавством прав : штереав заш'кавлених ос 16, як1 мають законний штерес у 
д1яльност1 Товариства 1 до яких иередус1м належать пращвники, акцюнери, мюцев1 громади, органи 
державноУ влади, тощо. У звггному перюд1 Товариство дотримувалось принцишв корпоративного 
управлшня, а саме: системи корпоративного управлшня щодо заход1в щоб, недопустити банкрутства 
Товариства; забезпечувало своеЧасне розкриття шформаци, р:вннй доступ до Т1сУ 1нформащУ, що 
розкриваеться, включаючи п обсяг, зм:ст, форму; кр1м регулярной' 1нформащУ Товариство розкривало 
особливу шформащю про суттев! под::'; 1нформац1я, що розкривалася Товариством, була 
достов!рною, тобто такою, що сприяе ч1ткому та повному уявленню про дшсний фшансовий стан 
товариства та результата його д!яльност:.
Кодекс корпоративного управл1ння Акцюнерного товариства "Запор1зький виробничий алюм1Н1евий 
комбшат" е в публичному доступ!, а саме розм1щений на власному сайте Товариства: \у\у\у.2а1к.ра1:.иа.

II. 1нформац1я щодо вщхилень вщ положень кодексу корпоративного управлшня
Товариство не вщхиляеться вщ положень кодексу корпоративного управл1ння.

III. 1нформац]я про загальн1 збори акщонер1в
У 2019 рощ АТ "ЗАлК" не проводив ш р1чних, Н1 позачергових загальних збор1в.

IV. 1нформац1я про наглядову раду та колепальний виконавчий орган Товариства
Вщповщно до чинно! редакш: Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства е 

органом, що здшснюе захист прав акцюнер1в Товариства, 1 в межах компетешиУ, визначеноУ Статутом 
та чинним законодавством УкраУни, контролюе та регулюе ;цяльн:сть виконавчого органу. Наглядова 
рада обираеться загальними зборами у к:лькост: 3 член1в строком на 3 роки. До складу НаглядовоУ 
ради входять Голова наглядовоУ ради та два члени наглядовоУ ради. Решения щодо обрання члешв 
наглядовоУ ради приймаеться загальними зборами простою бшышстю голос1в акцюнер1в, як1 
зарееструвалися для участ: у загальних зборах та е власниками голосуючих з цього питания акцш. 
Голова наглядовоУ ради Товариства обираеться членами наглядовоУ ради з Ух числа простою 
бшышстю гол ос I в вщ юлькюного складу наглядовоУ ради. Наглядова рада мае право в будь-який час 
переобрати голову наглядовоУ ради.

Станом на дату складання цього Звггу до складу НаглядовоУ ради входять:
Голова наглядовоУ ради 1гнатовськш Серий Юршович набув повноважень члена наглядовоУ 

ради з 27.12.2019 (Наказ Фонду державного майна УкраУни №1457 вщ 23.12.2019) терм1ном на 3 
роки з моменту обрання складу наглядовоУ ради загальними зборами акцюнер1в (з 01.11.2018),



Головою наглядово'Т ради обраний членами наглядовоТ ради на Тхньому засщаиш 23.01.2020 
(протокол Наглядово'Т ради № 12 вщ 23.01.2020).

Член наглядовоТ ради Мартинюк Юрш Володимирович, набув повноважень члена наглядовоТ 
ради з 27.12.2019 (Наказ Фонду державного майна УкраТни №1457 вщ 23.12.2019) термшом на 3 
роки з моменту обрання складу наглядовоТ ради загальними зборами акцюнер1в (з 01.11.2018)

Член наглядовоТ ради Беспалов Олексш Олександрович, набув повноважень члена наглядовоТ 
ради з 27.12.2019 (Наказ Фонду державного майна УкраТни №1457 вщ 23.12.2019) термшом на 3 
роки з моменту обрання складу наглядовоТ ради загальними зборами акцюнер1в (з 01.11.2018)

Член наглядовоТ ради Маньювська Анастасом ГеннадЙвна, обраний членом наглядовоТ ради 
Загальними зборами акщонер1в 01.11.2018 (Протокол загальних зборп? акцюнер1в № 24 вщ
01.11.2018)термшом наЗ роки.

Член наглядовоТ ради Холоднова 1рина Петр1вна, обраний членом наглядовоТ ради 
Загальними зборами акцюнер1в 01.11.2018. (Протокол загальних зборов акцюнеров № 24 вщ
01.11.2018) термшом на 3 роки.

Ком1тет1в наглядовоТ ради не створено.
Протягом 2019 року вщбулося 9 засщань наглядовоТ ради:

дата Загальний опис прийнятих рииень
21.01.2019 1. Розгляд листа Товариства В1д 04.12.2018 № 011-0882 щодо виконання судових ршень у 

справ1 № 5/22/06-АП.
2. Обрання члешв Дирекцй' Товариства
3. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з членом Дирекцй-Директором 
Товариства.

30.01.2019 1. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
2. Про обрання особи, якатимчасово здшенюватиме повноваження Генерального директора 
Товариства.

05.04.2019 1. Обрання членов Дирекцй' Товариства.
2. Затвердження умов Контракту, що укладатиметься з членом Дирекцй -  Директором 
Товариства.

12.04.2019 1. Обрання оцшювача майна Товариства та затвердження умов Договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення роз мору оплати його послуг.

26.04.2019 1. Щодо затвердження рочно'Т шформаци емотента нонних папер1в (р1чного звоту) за 2018 р1к.
15.07.2019 1. Щодо затвердження фшансового плану Товариства на 2019 рж.
08.08.2019 1. Схвалення вчинення значного правочину у розумшш стагго 72 Закону УкраТни «Про 

акцюнерш товариства».
23.08.2019 1. Прийняття рппення про надання згоди на вчинення значного правочину.
07.11.2019 1. Схвалення вчинення значних правочшйв у розумшш стагп 72 Закону УкраТни «Про 

акцюнерш товариства».

Вщповщно до чинноТ редакцй Статуту Товариства, Дирекщя е колепальним виконавчим 
органом Товариства, який здшснюе управлшня поточною дояльшстю Товариства. Члени дирекцй' 
обираються наглядовою радою термшом на 3 роки. Дирекщя складаеться з 3 членов: директора та 2 
члешв дирекцй.

Склад ДирекцЙ на кшець звггного пер1оду:
1. Член дирекцй' -  в.о. генерального директора -  Зажа Олекеандр 1горович, обраний на 

посаду 30.01.2019 (Протокол НаглядовоТ ради № 3 вщ 30.01.2019) термшом: до обрання 
Генерального директора Товариства;

2. Член Дирекцй' - Директор Товариства -  Хмельницький Юрш Леонщович, обраний на 
посаду 05.04.2019 (Протокол НаглядовоТ ради № 4 вщ 05.04.2019) термшом: до припинення 
повноважень Члена Дирекцй';

3. Член Дирекцй' - Директор Товариства -  Деревянко Володимир Васильович, 05.04.2019 
(Протокол НаглядовоТ ради № 4 вщ 05.04.2019) терм1ном: до припинення повноважень Члена 
Дирекцй'.

Ком1тет1в Дирекцй' не створено.
Протягом 2019 року вщбулося 32 засщання Дирекцй'.
На проведених засщаннях були розглянуто питания та прийнято рушення в межах сво'Тх 

повноважень, щодо укладання договоров на постачання електрично'Т енергй; договоров з оцшювачами 
майна Товариства; договоров поставки; договору на постачання природного газу; подання на розгляд 
НаглядовоТ ради пропозицй щодо обрання аудитора (аудиторсько'Т форми) для проведения щор1чного
аудиту.

V. Опис основних характеристик систем внутрпинього контролю 1 управлшня ризиками
Спещального документу, яким би описувалися характеристики систем внутршнього 

контролю та управлшня ризиками в Товариств! не створено та не затверджено. Проте при здшененно



внутршшього контролю використовуються р!зш методи, вони включають в себе таю елементи, як:
1) бухгалтерский фшансовий облж (инвентаризация 1 документация, рахунки 1 подвшний

запис);
2) бухгалтерський управлшський облж (розподш обов'язюв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, рев131я (перев!рка докуменпв, перев1рка в1рност1 арифметичних 

розрахунюв, переварка дотримання правил об л псу окремих господарських операцш, швентаризащя, 
усне опитування персоналу, пщтвердження 1 простежування).

Вс1 перераховаш вище методи становлять едину систему 1 використовуються в цшях 
управлшня пщприемством.

Метою управлшня ризиками е Ухня м1шм1защя або мйпмйзащя Ухшх наслщюв. Ймов1рш 
фшансов1 ризики виникають в процес1 звичайноУ д1яльност1 Товариства.

Основш фшансов1 шструменти пщприемства, яю несуть в соб1 фшансов! ризики, включають 
грошов! кошти, деб|Торську заборговашсть, кредиторську заборговашсть, та шдцаються наступним 
фшансовим ризикам:

- ринковий ризик: змши на ринку можуть ютотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий 
ризик складаеться з ризику процентноУ ставки 1 цшового ризику;

- ризик втрати л1кв1дностк товариство може не виконати своУх зобов'язань з причини 
недостатност! (дефициту) обиових кошта; тож за певних несприятливих обставин, може бути 
змушене продати своУ активи за бшьш низькою цшою, шж Ухня справедлива вартють, з метою 
погашения зобов'язань;

-кредитний ризик: товариство може зазнати збитюв у раз1 невиконання фшансових 
зобов'язань контрагентами (дебиторами).

Ринковий ризик: Вс1 фшансов1 инструмента схильш до ринкового ризику - ризику того, що 
майбутш ринков: умови можуть знецшити инструмент. Пщприемство шддаеться валютному ризику, 
тому що у зв1тному рощ здшснювало валютш операщ'Т 1 мае валютш залишки та заборгованость 
Цшовим ризиком е ризик того, що вартють фшансового шструмента буде змшюватися внаслщок змш 
ринкових цш. 1Д1 змши можуть бути викликаш факторами, характерними для окремого инструменту 
або факторами, яю впливають на вс1 шструменти ринку. Процентних фшансових зобов'язань немае. 
Шдприемство не пщдаеться ризику коливання процентних ставок, оскшьки не мае кредита.

Ризик втрати л'гкв'Юност'у. Товариство перюдично проводить мошторинг показниюв 
лквщносп та вживае заход| в, для запобшання зниження встановлених показниюв лжвщность 
Товариство мае доступ до фшансування у достатньому обсязь Пщприемство здшснюе контроль 
л1квщност1, шляхом планування поточноУ лжвщностк Пщприемство аналпзуе термши платеж1в, яю 
пов'язаш з део1торською заборгованютю та шшими фшансовими активами, а також прогнозш потоки 
грошових КОШТ1В ВЩ ОПераЦ1ЙНОУ Д1ЯЛЬНОСТ1.

Куедитний ризик: Пщприемство схильне до кредитного ризику, який виражаеться як ризик 
того, що контрагент деб1тор не буде здатний в повному обсяз1 1 в певний час погасити своУ 
зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюеться. Управлшня кредитним ризиком 
здшснюеться, в основному, за допомогою анал1зу здатносп контрагента сплатити заборговашсть. 
Пщприемство укладае угоди виключно з вщомими та фшансово стабшьними сторонами. Кредитний 
ризик стосуеться дебпорськоУ заборгованость Дебгторська заборговашсть регулярно перев1ряеться на 
юнування ознак знецшення. створюються резерви шд знещнення за необхщность

Кр1м зазначених вище, суттевий вплив на Д1яльнють Товариства можуть мати таю зовшшш 
ризики, як:

- нестабшьнють, суперечливють законодавства;
- непередбачеш дхУ державних оргашв;
- нестабшьнють економ1чноУ (фшансовоУ, податковоУ, зовшшньоеконом^чноУ 1 ш.) пол1тики;
- непередбачена змша кон'юнктури внутр1шнього 1 зовшшнього ринку;
- непередбачеш Д11 конкурентов.
Служби з внутршнього контролю та управлшня ризиками не створено. Менеджмент приймае 

рпиення з м1н1м1зацй ризиюв, спираючись на власт знания та досвщ, та застосовуючи наявш 
ресурси.

VI. Перелж ос1б, як! прямо або опосередковано е власниками значного пакета акцш
Власник значного пакета акцш:
- Держава УкраУна в особ1 суб'екта управлшня об'ектами державноУ власност1 - Фонду 

державного майна волод1е 423514923 штук простих хменних акцш Товариства, що складае 68,01 % 
статутного кашталу.

- Компания Уе1Ьау Но1сНп§з Ыткес! (Кшр) волод1е 183931089 штук простих 1менних акцш 
Товариства, що складае 29,54 % статутного кашталу.

1нш! особи не володшть значними пакетами акцш Товариства.



VII. 1нформащя про обмеження прав участ1 та голосування акцюнер1в на загальних зборах 
акц10нер1в Товариства

Вщповщно до даних останнього реестру власниюв акцш Товариства, загальна юльюсть 
голосуючих акцш АКЦЮНЕРНОТО ТОВАРИСТВА "ЗАПОР13БКИЙ ВИРОБНИЧИЙ 
АЛЮМ1Н1СВИЙ КОМБШАТ" складае 432392561 штук, що становить 71,2% вщ загально'Т юлькосп 
акцш Товариства, 1 як1 належать одшй особ!.

1нпп власники не уклали з обраною ем1тентом депозитарною установою договору про 
обслуговування рахунка в цшних паперах вщ власного 1меш та не здшснили переказ належних Тм 
прав на цшш папери на свш рахунок у цшних паперах, вщкритий в шшш депозитарий установи 
Тому вщповщно до п.10 Приюнцевих та перехщних положень Закону Украши «Про депозитарну 
систему Украши» та Листа Нацюнально'Т комюп з цшних папер|'в та фондового ринку 
№08/03/18049/НК вщ 30.09.2014 року, Тхш акцп не враховуються при визначенш кворуму та при 
гол осу ван ш в органах емггента.

1нших обмежень прав учасп та голосування акцюнер1в на загальних зборах емггенпв немае.

VIII. Порядок призначення та звшьнення посадових ОС16  Товариства
Зпдно з п. 15.2. Статуту Органами Товариства е:
(1) Вищий орган Товариства - Загальш збори;
(2) Наглядова рада;
(3) Виконавчий орган Товариства (колепальний) -  Дирекщя.
Вщповщно до п. 17.5 та 17.6. Статуту Наглядова рада складаеться з 5 (п’яти) оаб, включаючи 

Голову Наглядово'Т ради. Члени НаглядовоТ ради обираються акционерами пщ час проведения 
Загальних збор1в шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. У раз! не обрання нового 
складу НаглядовоТ ради по заюнченню трир1чного строку, повноваження члешв НаглядовоТ ради 
припиняються, кр1м повноважень з пщготовки, скликання 1 проведения Загальних збор1в, на яких, у 
тому числ1, буде обраний новий склад НаглядовоТ ради.

Вщповщно до п. 17.7 Статуту повноваження члена НаглядовоТ ради за рнлепням Загальних 
збор!в можуть бути припинеш достроково лише за умови одночасного припинення повноважень 
усього складу НаглядовоТ ради. У такому раз1 решения про припинення повноважень члешв 
НаглядовоТ ради приймаеться Загальними зборами простою бшышстю голоав акцюнер1в, яю 
зарееструвалися для участ! у Загальних зборах та е власниками голосуючих з вщповщного питания 
акцш. Без ршення Загальних зборов повноваження члена НаглядовоТ ради припиняються:
(1) За його бажанням за умови письмового повщомлення про це Товариства за два тижнг
(2) В раз! неможливост! виконання обов'язк1в члена НаглядовоТ ради за станом здоров'я.
(3) В раз1 набрання законно!' сили вироком чи ршенням суду, яким його засуджено до покарання, 
що виключае можливють виконання обов'язк1в члена НаглядовоТ ради.
(4) В раз1 смерти, визнання його нед1ездатним, обмежено д1ездатним, безвюно В1дсутн1м, 
померлим.
(5) У раз! отримання Товариством письмового повщомлення про зам 1 ну члена НаглядовоТ ради, 
який е представником акцюнера.
(6) У раз! надання про себе зав1домо недостов^рно'Т 1нформащ'Т пщ час перебування кандидатом на 
цю посаду, якщо цим Статутом чи дпочим законодавством виключаеться можливють виконання 
такою особою обов'язюв члена НаглядовоТ ради.
(7) У раз! якщо Незалежний директор протягом строку сво'Тх повноважень перестае вщповщати 
вимогам, визначеним пунктом 101 статп 2 Закону УкраТни «Про акцюнерш т о в а р и с т в а » . У раз! 
настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти сво'Т повноваження 
шляхом подання вщповщного письмового повщомлення Товариству.

Вщповщно до п. 18.9, 18.12 та 18.17 Статуту прийняття Наглядовою радою р1шення про 
обрання особи на посаду Генерального директора та/або директора е пщставою для укладення з 
особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) п Товариством.. Посадов! 
повноваження особи, обрано'Т на посаду Генерального директора та/або директора, дшсш з моменту ТТ 
обрання, якщо шше не встановлено у вщповщному р1шенш Наглядово'Т ради. Особа, обрана на 
посаду Генерального директора та/або директора здшснюе сво'Т повноваження на пщстав1 Статуту та 
укладеного з нею трудового договору (контракту). Генеральний директор та/або директор можуть 
бути вщсторонеш вщ здшснення повноважень за ршюнням НаглядовоТ ради.

Повноваження особи, обрано'Т на посаду Генерального директора та/або директора 
припиняються достроково у разг
(1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обрано'Т на посаду Генерального 
директора та/або директора, за умови письмового повщомлення про це Наглядово'Т ради не менш шж 
за 14 (чотирнадцять) дшв, або в коротший строк за згодою НаглядовоТ ради.
(2) Неможливост1 виконання особою обов’язюв та здшснення повноважень Генерального 
директора та/або директора за станом здоров’я.



(3) В раз! набрання законно'! сили вироку чи рппення суду, яким особу засуджено до покарання, 
що виключае можливють виконання нею обов’язюв та здшснення повноважень Генерального 
директора та/або директора.
(4) В раз I смерп, визнання нед1ездатним, обмежено д1ездатним, безвюно вщсутшм, померлим 
особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора.
(5) На пщставах додатково визначених у трудовому договор! (контракт!) Товариства 13 особою, 
обраною на посаду Генерального директора та/або директора.

IX. Повноваження посадових ос1б Товариства 
Наглядова рада:
Зпдно п. 17.3. до компетенцй' НаглядовоТ ради належить вирнпенпя питань, передбачених 

Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства» та Статутом.
До виключно'Т компетенцн НаглядовоТ ради належить:

(1) затвердження внутрпшпх положень (локальних нормативних акпв), якими регулюеться 
Д1яльн1сть Товариства, у тому числ1 щодо шформацшноТ пол1тики Товариства, щодо складу, обсягу 
та порядку захисту вщомостей, що становлять комерцшну таемницю та конфщенцшну шформащю 
Товариства, про вщповщш фш'Т, вгдцшення, представництва та шин вщокремлеш пщроздши 
Товариства тощо, кр1м тих, що вщнесеш до виключно'Т компетенцн Загальних збор1в зпдно Закону 
УкраТни «Про акцюнерш товариства», та тих, що р1шенням НаглядовоТ ради передан! для 
затвердження Дирекцй. Пщ час затвердження таких внутршшх положень (локальних нормативних 
акпв), Наглядова рада мае право скасовувати (припиняти чиншсть) внутршшх положень (локальних 
нормативних акпв), прийнятих шшими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними 
зборами), якщо вони регулюють аналопчш питания I е недоцшьними у використанш у зв’язку 13 
затвердженням нових внутршшх положень (локальних нормативних акпв);
(2) затвердження положения про винагороду член!в Дирекцй', вимоги до якого встановлюються 
Национальною комкпею з цшних папер1в та фондового ринку;
(3) затвердження звггу про винагороду члешв Дирекцй, вимоги до якого встановлюються 
Национальною комю1ею з цшних папергв та фондового ринку;
(4) шдготовка порядку денного Загальних збор1в, прийняття ршення про дату Тх проведения та 
про включения пропозицш до порядку денного, кр1м скликання акцюнерами позачергових Загальних 
збор1в;
(5) формування тимчасово'Т л1чильно'Т ком1сй у раз: скликання Загальних збор1в Наглядовою
радою;
(6) затвердження форми 1 тексту бюлетеня для голосування;
(7) прийняття ршгення про проведения чергових або позачергових Загальних збор1в вщповщно до 
Статуту та у випадках, встановлених Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства»;
(8) прийняття р1шення про продаж рашше викуплених Товариством акцш;
(9) прийняття рппення про розмщення Товариством шших цшних наперев, кр1м акц1й або 1нших 
щнних папер1в, як! можуть бути конвертован] в акцй';
(10) прийняття р:шення про викуп розм1щених Товариством 1нших, кр1м акщй, цшних иапертв;
(11) затвердження ринково'Т вартосп майна у випадках, передбачених Законом УкраТни «Про 
акцюнерш товариства»;
(12) обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання член! в Дирекцй 
(директоров) за поданням Генерального директора та припинення Тх повноважень;
(13) затвердження умов контракпв, яю укладатимуться з членами Дирекцй', встановлення розм1ру 
Тх винагороди;
(14) прийняття р1шення про вщсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцй 
(директора) вщ здшснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здшснюватиме 
повноваження Генерального директора та/або директора;
(15) обрання та припинення повноважень голови 1 члешв шших оргашв Товариства (у раз1 'Тх 
створення);
(16) запровадження та лжвщащя посади внутр1шнього аудитора Товариства або Служби 
внутршнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звшьнення з посади внутршнього 
аудитора Товариства, призначення на посади та звшьнення ос1б з посад Служби внутрпинього аудиту 
Товариства; визначення оргашзацшно'Т структури Служби внутр1шнього аудиту Товариства;
(17) затвердження умов трудових договор! в, що укладаються з пращвниками Служби 
внутр1шнього аудиту (з внутр1шн1м аудитором), включаючи голову, встановлення розм1ру ТхньоТ 
винагороди, у тому числ! заохочувальних та компенсац1Йних виплат;
(18) здшснення контролю за своечасшстю надання (опубл1кування) Товариством достов|'рноТ 
1нформащТ про його Д1яльшсть вщповщно до законодавства, опублжування Товариством 1нформацЙ 
про принципи (кодекс) корпоративного управлшня Товариства;
(19) розгляд зв!ту Дирекцй та затвердження заход!в за результатами його розгляду;



(20) обрання РеестрацшноТ комюй, за винятком випадюв, встановлених Законом УкраТни «Про 
акцюнерш товариства», прийняття решения про передачу повноважень РеестрацшноТ комюй 
депозитарий установи затвердження умов договору з нею та прийняття р1шення про роз1рвання 
такого договору;
(21) обрання аудитора (аудиторсько'Т ф1рми) Товариства для проведения аудиторськоТ перев1рки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (роюв) та визначення умов договору, що 
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською ф1рмою), встановлення розм1ру оплати його (ТТ)
послуг;
(22) затвердження рекомендацш Загальним зборам за результатами розгляду висновку 
зовшшнього незалежного аудитора (аудиторськоТ ф1рми) Товариства для прийняття рппення щодо
нього;
(23) визначення дати складення перелку ос1б, яю мають право на отримання дивщещцв, порядку 
та строю в виплати дивщещцв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 с таи : 30 Законом 
УкраТни «Про акцюнерш товариства»;
(24) визначення дати складення перелку акцюнер1в, яю мають бути повщомлеш про проведения 
Загальних збор1в вщповщно до частини першо'Т статп 35 Закону УкраТни «Про акцюнерш 
товариства» та мають право на участь у Загальних зборах вщповщно до статп 34 Закону УкраТни 
«Про акцюнерш товариства»;
(25) виршення питань про участь Товариства у промислово-фшансових трупах та шших 
об'еднаннях;
(26) вирппення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому чиалп 
доч^ршх Пщприемств) / Тх об’еднань, Тх реоргашзащю та лквщащю;
(27) вир1шення питань про створення, реоргашзащю та/або лквщащю структурних та/або 
вщокремлених пщроздйпв Товариства;
(28) вирппення питань, вщнесених до компетенцй НаглядовоТ ради роздшом XVI Закону УкраТни 
«Про акцюнерш товариства», у раз1 злиття, приеднання, подшу, видшу або перетворення Товариства;
(29) прийняття рппення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попередне 
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону УкраТни 
«Про акцюнерш товариства» та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення 
правочишв 13 заштересованютю у випадках, передбачених статтею 71 Закону УкраТни «Про 
акцюнерш товариства» та/або статутом Товариства;
(30) визначення ймов1рност1 визнання Товариства неплатоспроможним внаслщок прийняття ним 
на себе зобов'язань або Тх виконання, у тому числ1 внаслщок виплати дивщещцв або викупу акцш;
(31) прийняття р1шення про обрання оцшювача майна Товариства та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розм1ру оплати його послуг;
(32) прийняття ршення про обрання (замшу) депозитарноТ установи, яка надае Товариству 
додатков1 послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розм1ру 
оплати ТТ послуг;
(33) надсилання оферти акцюнерам вщповщно до статп 651 Закону УкраТни «Про акцюнерш 
товариства»;
(34) визначення перелку посад в Товариств1, призначення на яю або звшьнення з яких, 
потребують попередньоТ згоди НаглядовоТ ради (кр1м випадюв звшьнення прац1вника за власним 
бажанням, за угодою сторш або у зв’язку п заюнченням строку дн трудового договору), а також 
надання такоТ попередньоТ згоди, в тому числ1 попередне затвердження умов цившьно-правових 
та/або трудових договор1в (контракпв) з такими особами, розм1ру Тх винагороди;
(35) обрання та переобрання голови НаглядовоТ ради (дал1 -  Голова НаглядовоТ ради), заступника 
Голови НаглядовоТ ради (дал1 - Заступник Голови НаглядовоТ ради) та секретаря НаглядовоТ ради 
(дал1 -  Секретар НаглядовоТ ради);
(36) утворення та лквщащя поетшних та тимчасових ком1тет1в НаглядовоТ ради, затвердження 
положень про них, визначення юльюсного складу члешв комггепв НаглядовоТ ради, обрання та 
переобрання члешв комггепв НаглядовоТ ради, визначення перелпсу питань, яю передаються для 
вивчення та пщготовки до компепв НаглядовоТ ради;
(37) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
(38) прийняття р1шень про погодження в и дач I Генеральним директором дов1реностей та доручень 
щодо укладання вщ 1меш Товариства правочишв, укладання яких потребуе попереднього погодження 
з Наглядовою радою;
(39) прийняття р!шення про включения до порядку денного Загальних збор1в будь-якого питания, 
що вщнесено до виключноТ компетенцй НаглядовоТ ради законом або цим Статутом, для його 
вир1шення Загальними зборами;
(40) вир1шення шших питань, що належать до виключноТ компетенцй НаглядовоТ ради згщно 13 
Статутом та Законом УкраТни «Про акцюнерш товариства».

Згщно п. 17.4. Статуту до компетенцй НаглядовоТ ради (невиключна компетенщя НаглядовоТ



ради) належить:
(1) обрання Голови Загальних збор1в та Секретаря Загальних збор!в, кр1м випадюв обрання 
Голови та Секретаря Загальних зборп; Загальними зборами в порядку передбаченому пщпунктом 
16.16.4 цього Статуту;
(2) шщтовання проведения спещальних та аудиторських перев1рок фшансово-господарсько'Т 
д1яльност1 Товариства його доч1ршх пщприемств, фшй, представ ництв, вщдшень, шших 
вщокремлених пщроздшв, виробничих та функцюнальних структурних пщроздшв;
(3) визначення цши викупу акцш Товариства у раз! наявност1 у акцюнера (акцюнер1в) Товариства 
права вимагати у Товариства здшснити обов’язковий викуп належних йому (Ум) акцш;
(4) погодження призначення та звшьнення (кр1м випадюв звшьнення пращвника за власним 
бажанням) Генеральним директором кер1вншав доч1ршх пщприемств, фшш, представництв, 
вщдшень, шших вщокремлених пщроздшв;
(5) прийняття ршення про використання коигпв резервного кашталу та фощцв Товариства, у 
випадку якщо це передбачено решениями Загальних збор1в, в тому числ1 на виконання ршень 
Загальних збор!в;
(6) розгляд та затвердження план 1 в розвитку Товариства (у тому числ1 стратепчних плашв та 
швестицшних плашв) та фшансових плашв Товариства, затвердження оргашзацшноТ структури 
Товариства;
(7) прийняття рппення про звернення з позовом до посадових ос1б Товариства у раз!
недотримання вимог чинного законодавства при вчиненш значного правочину та визначення особи, 
уповноважено'Т на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженоТ вщ 1меш Товариства 
на пщписання вщповщного доручення на пщписання та подання такого позову;
(8) представления письмового звггу на зборах акцюнер1в;
(9) приймати ршення, передбачеш пунктом 20.4 цього Статуту;
(10) виршення шших питань, що належать до компетенцй НаглядовоТ ради згщно 13 Статутом та
Законом Украши «Про акцюнерш товариства».

Дирекщя (п. 18.18, п. 18,19 Статуту):
До компетенцн Дирекцй належить виршення вс1х питань, пов'язаних з кер1вництвом поточною 

д1яльн1стю Товариства, що охоплюе юридичн1 та фактичш ди, як! здшснюються у внутр1шн1й та 
ЗОВН1ШН1Й сфер1 д1яльност1 Товариства, кр!м питань та дш, що належать до компетенцй' Загальних 
збор!в, НаглядовоТ ради, в тому числ1 1 виключно'Т компетенцн цих оргашв.
(1) Зд1Йснюе кер1вництво та вир1шуе вс1 питания поточноТ д1яльностт Товариства, кр1м тих, що 
чинним законодавством, Статутом та ршеннями Загальних збор1в В1днесен1 до компетенцн Загальних 
збор!в та/або НаглядовоТ ради.
(2) Розробляе та надае на розгляд й затвердження Наглядовш рад1 ключов1 техн1ко-економ1чн1 
показники ефективност! роботи Товариства, р1чн1 та перспективш фшансов1 плани (бюджета), р1ч1п 
та перспективш швестицшш плани, 1нш1 плани Товариства, готуе та надае зв1ти про Тх виконання.
(3) Забезпечуе виконання затверджених Наглядовою радою ключових техн 1 ко-е ко но м 1 ч н их 
показник!в ефективност1 роботи Товариства, р1чних б1знес-план1в, р1чних та перспективних 
фшансових плашв (бюджет1в), р1чних та перспективних плашв швестицш та розвитку, шших плашв 
Товариства.
(4) Реал |'зуе фшансову, швестицшну, 1нновац!Йну, техшчну та цшову пол1тику Товариства.
(5) Виконуе р1шення Загальних зборав та р1шення НаглядовоТ ради, зв1туе про Тх виконання.
(6) На вимогу НаглядовоТ ради готуе та надае звгти з окремих питань свое'Т дгяльнос п.
(7) За погодженням НаглядовоТ ради приймае р1шення про напрямки та порядок використання 
кошт1в фонд 1 в (кр!м фонду сплати див^дендгв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
(8) Розробляе та затверджуе будь-яю локальш нормагивн] акта Товариства, за винятком тих, 
затвердження яких вщнесено до компетенцй Загальних збор1в та/або НаглядовоТ ради.
(9) Виконуе р1шення НаглядовоТ ради про скликання та проведения Загальних збор1в вщповщно 
до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надае пропозицй Наглядовш рад! щодо 
скликання Загальних збор1в та доповнення порядку денного Загальних збортв та проекпв ршень 
Загальних збор1в. У випадках, передбачених цим Статутом, шщюе скликання або самостшно 
скликае Загальн1 збори.
(10) Приймае р1шення про прийняття на роботу в Товариство та звшьнення з роботи пращвниюв 
Товариства, а також виршуе пшн питания трудових вгдносин 13 прац1вниками Товариства.
(11) Приймае решения про заохочення (за виключенням прийняття р1шень щодо заохочення 
Генерального директора та директоров Товариства) та накладення стягнень на прац1вниюв 
Товариства. Р1шення про заохочення Генерального директора та директор1в можуть прийматися 
Дирекц1сю тшьки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекцй ранениями НаглядовоТ ради 
або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекцй.
(12) Оргашзуе розробку та надае на затвердження Наглядовш рад| пропозицй щодо оргашзацшноТ 
структури Товариства та п змши, затверджуе штатний розклад Товариства та посадов! оклади



пращвниюв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директор!в) 
згщно з затвердженою Наглядовою радою оргашзацшною структурою Товариства; затверджуе 
оргашзацшну структуру та штатний розклад вщокремлених пщроздйпв Товариства.
(13) За погодженням 13 Наглядовою радою приймае рппення щодо призначення та звшьнення
КСр!ВНИК!В ДОЧ1рН1Х ПЩПрИСМСТВ, фЫЙ, ПрвДСТаВНИЦТВ, ВЩДШеНЬ, ШШИХ вщокремлених П1 ДрОЗД 1Л1В, а 
також самостийно приймае р1шення щодо призначення та звшьнення кер1вниюв виробничих 
структурних пщроздйпв та функщональних структурних пщроздцйв Товариства.
(14) Визначае умови оплати пращ кергвниюв доч1ршх пщприемств, фшй, представництв, 
вщдшень, шших вщокремлених пщроздйпв, виробничих структурних пщроздйпв та функщональних 
структурних п 1 дрозд 1л 1 в Товариства.
(15) Приймае р1шення про притягнення до майново'Г вщповщальност! кер1вниюв доч1ршх 
пщприемств, фйпй, представництв, вщдшень, шших вщокремлених пщроздЬйв та структурних 
пщроздйпв Товариства.
(16) Приймае р1шення про вчинення правочишв, пщписання (укладання), змшу та роз^рвання 
договор!в (угод, контракта), ем1С1ю та розм1щення шших цшних папер1в Товариства, кр1м акцш та 
шших цшних папер1в, яю можуть бути конвертоваш в акцн, за винятком тих правочишв, на вчинення 
яких вщповщно до цього Статуту та/або чинного законодавства УкраТни потр1бно одержати 
обов’язкове р1шення (дозв1л) Загальних збор1в або р1шення (дозвш) НаглядовоТ ради на Тх вчинення.
(17) Оргашзовуе та здшснюе дй щодо розмнцення Товариством 1нших цшних папер1в, кр1м акц1Й, 
щодо розм1щення яких було прийнято р1шення НаглядовоТ ради або Загальних збор1в.
(18) Шсля отримання дозволу НаглядовоТ ради оргашзовуе та здшснюе дн щодо участ1 у створенн! 
! д1яльност1 шших юридичних ос1б, а також про вихщ з них, участь (вступ, вихщ або заснування) 
Товариства в об’еднаннях юридичних ос1б, а також здшснюе участь у д1яльност! оргашв управлшня 
юридичних ос1б, корпоративними правами яких волод1е Товариство.
(19) Шсля отримання згоди НаглядовоТ ради, приймае рппення щодо укладання правочишв 
стосовно вщчуження та/або придбання, набуття у власшсть 1ншим способом будь-яких 
корпоративних прав !нших юридичних ОС1б.

(20) Приймае р1шення щодо орган1зацп та ведения дшоводства в Товариств1.
(21) 3 урахуванням вимог цього Статуту приймае р1шення про видачу дов1реност1 вщ 1мен1 
Товариства 1ншим особам для представления та захисту прав та штереав Товариства перед третями 
особами, вчинення правочин^в, п^дписування договор1в (угод, контракт1в) та 1нших документа, в 
тому числ1 й тих, р1шення про укладання (оформления) та/або погодження (затвердження) яких 
прийнят! Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
(22) Затверджуе шструкцп та положения про виробншп та функц10нальн1 структурн! п1дрозд1ли 
Товариства.
(23) Приймае р1шення щодо виконання Товариством своТх зобов'язань перед контрагентами 1
третоми особами.
(24) Забезпечуе ефективне використання актив1в Товариства.
(25) Приймае рпиення щодо використання прибутку Товариства в розмграх I на Ц1Л1, передбачен1 
ф1нансовим планом (бюджетом) Товариства.
(26) Зв1туе перед Наглядовою радою в строки 1 по формах, яю затверджено вщповщними 
р!шеннями НаглядовоТ ради.

1нформац1Ю, зазначену у пунктах 1-1У та висловлено думку щодо шформацп, зазначено'Т у пунктах V- 
IX цього Зв1ту про корпоративне управл!ння.

Думку аудиторськоУ ф1рми щодо Зв1ту про корпоративне управлшня наведено у

зв1тност1 АКЩОНЕРНОГ О ТОВАРИСТВА «ЗАПОРВЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ
АЛЮМШ1СВИ1

Аудиторському висновку (зв1ту незалежного аудитора) щодо повного пакету ф1нансово'Г

Вщ аудит! 
Директор
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