
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Підтверджую ідентичність електронної  та паперової  форм інформації , що подається до Комісії , та достовірність

інформації , наданої  для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії .

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Котюк Олександр
Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

  

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ

ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"

1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження Украї на, Запорізька область, д /н, м.Запоріжжя, 69032,
вул.Південне шосе, буд .15

1.4. Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 00194122

1.5. Міжміський код  та телефон, факс (061)212-24-27, (061)212-23-36

1.6. Електронна поштова адреса zalk@zalk.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

№83(1587), бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.zalk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)



ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X

б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види д іяльності X

ґ) інформація про одержані ліцензії  (дозволи) на окремі види д іяльності X

д ) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паї в) X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату ї х праці X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

б) інформація про волод іння посадовими особами емітента акціями емітента X

5. Інформація про осіб, що волод іють 10 відсотками та більше акцій емітента X

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X

б) інформація про облігації  емітента  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську д іяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

в) інформація про зобов'язання емітента X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації  основних вид ів продукції X

ґ) інформація про собівартість реалізованої  продукції X

12. Інформація про гарантії  третьої  особи за кожним випуском боргових цінних паперів  

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

 

14. Інформація про стан корпоративного управління X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад , структуру і розмір іпотечного покриття:

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

 

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

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у склад і іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття

 

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

 



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

 

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

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що волод іють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

26. Копія(ї ) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних
товариств) (додається до паперової  форми при поданні інформації  до Комісії )

X

27. Аудиторський висновок X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової  звітності X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії  цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими зд ійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового буд івництва)

 

30. Примітки

До складу змiсту рiчної  iнформацiї  не включени наступнi форми: Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких
об'єднань пiдприємств вiдстутня, оскiльки Емiтент не входить до будь яких об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про
рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що товариство не проводило рейтингову оцiнку емiтента та цiнних
паперiв емiтента. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдстутня, оскiльки ї ї  не заповнюють емiтенти -
акцiонернi товариства. За результатами звітного та попереднього років рішення про виплату дивіденд ів не
приймалося. Iнформацiя про облiгацiї  емiтента вiдсутня, оскiльки Емiтент не зд iйснював випуск облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, оскiльки Емiтент не зд iйснював випуск iнших ЦП
емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї . Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки
викуп акцiй протгом звiтного перiоду не зд iйснювався. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня,
оскiльки Емiтент не зд iйснював випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних
паперiв вiдсутня, оскiльки випуску акцiй існує у бездокументарній формі. Iнформацiя про гарантiї  третьої  особи за
випусками боргових цiнних паперiв розкривається у разi надання гарантiї  третьою особою щодо виконання
зобов'язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв, за яким надано такi гарантiї  вiдсутня, оскiльки
емiтент не зд iйснював випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя щодо особливої  iнформацiї  та iнформацiї  про
iпотечнi цiннi папери вiдсутня, оскiльки протягом звiтного перiоду не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних
облiгацiй вiдсутня, оскiльки емiтент не зд iйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад , структуру i
розмiр iпотечного покриття вiдсутня, оскiльки емiтент не зд iйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про
наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня,
оскiльки емiтент не зд iйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня,
оскiльки емiтент не зд iйснював випуск iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня,
оскiльки емiтент не зд iйснював випуск iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня, оскiльки
протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки
протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Iнформацiя про осiб, що волод iють сертифiкатами ФОН вiдсутня,
оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутня,
оскiльки протягом звiтного перiоду ФОН не створювались. Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки протягом звiтного перiоду
ФОН не створювались. Рiчна фiнансова звiтнiсть, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку відсутня, оскільки фінансов звітність емітента була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової  звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за
якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутня, оскiльки цiльовi облiгацiї  не випускались.



Основні відомості про емітента

1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ

ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"

1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ЗАлК"

1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

1.4. Поштовий індекс 69032

1.5. Область, район Запорізька область, Орджонікідзевський р-н

1.6. Населений пункт м.Запоріжжя

1.7. Вулиця, будинок вул.Південне шосе, буд .15

2. Інформація про державну реєстрацію емітента
2.1. Серія і номер свідоцтва ААА №477313

2.2. Дата державної  реєстрації 30.09.1994

2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Запорізької  міської  ради

2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 155682280

2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 155682280

3. Банки, що обслуговують емітента
3.1. Найменування банку (філії , відд ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ "Сбербанк Росії "

3.2. МФО банку 320627

3.3. Поточний рахунок 260090230041

3.4. Найменування банку (філії , відд ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

АТ "Сбербанк Росії "

3.5. МФО банку 320627

3.6. Поточний рахунок 260090230041

4 . Основні види діяльності

Код  за
КВЕД

Найменування

27.42.0 Виробництво алюмінію

51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з
них

14.21.0 Добування піску та гравію

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид  д іяльності Номер
ліцензії

(д озволу)

Д ата
вид ачі

Д ержавний орган,
що вид ав

Д ата
закінчення
д ії ліцензії
(д озволу)

1 2 3 4 5

На виконання робіт підвищеної  небезпеки при
виробництві алюмінію, глинозему, кремнію та ін.

494.11.23-
27.42.0

14.07.2010 Держкомітет Украї ни
з промислової
безпеці, охорони
праці і гірського
нагляду
Територіальне
управлінн

14.07.2015

Опис:

Емiтент планує в подальшому продовжити термiн д iї  даної  лiцензiї .

Використання джерел iонiзуючого випромiнювання ОВ-050313 11.05.2011 Державний комiтет
ядерного
регулювання Украї ни.

11.05.2016



регулювання Украї ни.
Пiвденно-схiдна
державна iнспекцiя з
ядерної  та рад i

Опис:

Лiцензiя необхiдна ПАТ "ЗАлК" для лабораторiї , яка у виробництвi використовує прилади для iонизуючого
випромiнювання. Емiтент планує в подальшому продовжити термiн д iї  даної  лiцензiї .

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами,
пов'язаних з одержанням професiйної  освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до курсової  пiд готовки,
перепiд готовки, пiдвищення квалiфiкацiї

АГ
№582852

21.02.2012 Мiнiстерство освiти i
науки Украї ни

01.07.2014

Опис:

Емiтент планує в подальшому продовжити термiн д iї  даної  лiцензiї .

Експлуатація рад іоелектронного засобу аналогічного
ультрокоротковолновому рад іотелефонному зв'язку
сухопутної  рухомої  служби

БС150-23-
0039601

25.10.2011 краї нський
Державний Центр
рад іочастот

01.12.2012

Опис:

Емiтент не планує в подальшому продовжити термiн д iї  даного дозволу.

д /н д /н  д /н д /н

Опис:

д /н

Розміщення відход ів у 2012 році №01.709/12 18.07.2011 Міністерство охорони
навко-лишнього
середовища Украї ни
Держуправління в
Запорізькій обл.

31.12.2012

Опис:

Емiтент планує в подальшому продовжити термiн д iї  даної  лiцензiї .

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єд нання Місцезнаход ження об’єд нання

Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового

агентства

Ознака рейтингового
агентства

(уповноважене,
міжнарод не)

Д ата визначення або поновлення
рейтингової оцінки емітента або

цінних паперів емітента

Рівень кред итного
рейтингу емітента або

цінних паперів емітента

1 2 3 4

Інформація про органи управління емітента

д /н



Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

Найменування
юрид ичної особи
засновника та/або

учасника

Код  за ЄД РПОУ
засновника

та/або учасника

Місцезнаход ження Від соток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

учаснику (від  загальної кількості)

РВ ФДМ Украї ни по
Запорiзькiй областi
(вiдсоток на дату
заснування)

20495280 Украї на,
Запорізька область, д /н,
69107, м.Запоріжжя,
пр.Леніна, буд .164

100

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи

Серія, номер, д ата вид ачі та
найменування органу, який вид ав

паспорт*

Від соток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

учаснику (від  загальної кількості)

Усього 100



Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

- середньооблікова чисельності штатних працівників облікового складу (осіб) - 378 осіб.;
- середня чисельності позаштатних працівників і осіб, які працюють за сумісництвом та за ці вільно-правовим

договорами – 11,7 осіб;
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб;

- фонд  оплати праці, усього (тис. грн.) – 21379,2 тис. грн.
- факти змін розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно минулого року – зменшення

відносно 2011 року на -19724,3 тис. грн. (-48,0%) за рахунок скорочення штату у т.ч. виведення у аутсорсинг служби
охорони дирекції  з захисту ресурсів та передача у оренду основних фонд ів залізничного цеху комерційний дирекції .

У ПАТ «ЗАлК» існує й розвивається система безперервної  під готовки й розвитку персоналу в рамках д іючих на
комбінаті положень:

1. Положення про професійну під готовку персоналу у ВАТ «ЗАлК»
2. Положення про порядок проведення первинного навчання знову прийнятих працівників у ВАТ «ЗАлК» з питань

охорони праці
3. Положення про проведення оцінки персоналу та затвердженні цілей д іяльності у ВАТ «ЗАлК»
4. Положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ПАТ «ЗАлК»

У рамках вимог інтегрованих систем менеджменту (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001) на
підприємстві д іє стандарт підприємства «Порядок організації  й проведення процесу навчання персоналу на

комбінаті».
Професійна під готовка персоналу зд ійснюється як безпосередньо на підприємстві, так і в зовнішніх організаціях і

установах, що мають відповідні дозвільні документи та ліцензії . Під готовка персоналу відбувається в трьох
напрямках: під готовка, перепід готовка, підвищення кваліфікації  й охоплює робітників, фахівців, службовців і

керівників. Існує так само система формування, навчання й стажування кадрового резерву підприємства й під готовки
зовнішнього резерву.

У 2012р. пріоритетним напрямком у під готовці персоналу було підвищення кваліфікації  робітників, а так само
підвищення кваліфікації  керівників і фахівців, розвиток ї х базових і специфічних компетенцій, перепід готовка

робітників за новими професіями. За 2012р. професійною під готовкою у ПАТ «ЗАлК» було охоплено 321 співробітник,
тобто майже всі працюючі на підприємстві. За рік проведено 1605 людино – курсів, що свідчить про те, що багато

працівників навчались за рік декілька разів за різними напрямками навчання. У системі професійно-технічного
навчання було навчено 181 робітника (більше 90%), з них 101 були охоплені різними формами підвищення
кваліфікації  та 113 навчені другим (суміжним) професіям. 33 працівника за рік і отримали нову професію і

підвищували кваліфікацію за одною з професій або з охорони праці.Підвищили кваліфікацію 71 співробітників з числа
керівників, фахівців і службовців, з них 1 особа підвищували кваліфікацію за кордоном. Усі працівники підприємства

мали можливість підвищити свою кваліфікацію шляхом активного використання системи дистанційного навчання
Департаменту Корпоративний університет РУСАЛ, фактично скористалися цією можливістю 238 працівників, які

опанували 840 дистанційних курсів навчання, а також шляхом інтерактивного участі в тематичних вебінарах. 
Охоплено оцінкою методом ассессмент-центр 10 керівників і фахівців з числа кадрового резерву підприємства, за
підсумками оцінки були розроблені індивідуальні програми розвитку. Щоквартальної  оцінкою персоналу по цілям

д іяльності охоплені всі керівники та майже всі фахівці. 
На підприємстві д іє програма «Зовнішній резерв» - система організаційно-методичних та навчальних заход ів,
спрямована на формування зовнішнього кадрового резерву з числа студентів профільних вузів, коледжів та

професійних училищ. У 2012р. цією програмою було охоплено понад  42 студента профільних навчальних заклад ів.
Роботу з під готовки й розвитку персоналу на підприємстві організує й координує дирекція з персоналу - відд іл

розвитку й під готовки персоналу.



Інформація про посадових осіб емітента

Посада Голова Наглядової  ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Ольховик Олександр Федорович

Паспортні дані фізичної  особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ
юридичної  особи

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1950

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 21

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Генеральний директор, ТОВ "Ренова - Украї на"

Опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд  20.04.2011 р. (Протокол
№15), Голова Наглядової  ради: 1) організує роботу Наглядової  ради та
зд ійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого
Наглядовою радою; 2) скликає засідання Наглядової  ради та головує
на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення
протоколів засідань Наглядової  ради; 3) від криває Загальні збори; 4)
організовує обрання секретаря Загальних зборів; 5) готує доповідь та
звітує перед  Загальними зборами акціонерів про д іяльність Наглядової
ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на
досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими
органами та посадовими особами Товариства; 7) підписує від  імені
Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором
Товариства; 8) підписує від  імені Товариства цивільно-правові або
трудові договори (контракти) з Головою та членами Ревізійної  комісії
Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2012 роцi
посадова особа не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних
не надала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини
особа не має. Голова Наглядової  ради також обiймає посаду
Генерального директора у представництвi ТОВ "Ренова-Украї на"
(01000, м.Киї в, вул.Червоноармійська, 77-а). Попередні посади:
лаборант конструкторського бюро; iнженер конструкторського бюро;
ст.iнженер конструкторського бюро Киї вского рад iозаводу; Ст.iнженер;
інженер 1 категорiї ; заступник директора; комерцiйний директор;
генеральний директор; генеральний директор; заступник голови
спостережної  ради; голова спостережної  ради; генеральний директор;
заст.комерцiйного директора; генеральний директор; генеральний
директор. Змін у персональному склад і щодо посадової  особи у
звітному році не було. Стаж керівної  роботи 21 рік.

Посада Секретар Наглядової  ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Горлов Віктор Гаврилович

Паспортні дані фізичної  особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ
юридичної  особи

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1946

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 24

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Директор департаменту, СНД РУСАЛу

Опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд  20.04.2011 р. (Протокол
№15), секретар Наглядової  ради: 1) за дорученням Голови Наглядової
ради повiдомляє всiх членiв Наглядової  ради про проведення чергових
та позачергових засiдань Наглядової  ради; 2) забезпечує Голову та
Членiв Наглядової  ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; 3)
зд iйснює облiк кореспонденцiї , яка адресована Наглядовій рад i, та
органiзовує пiд готовку вiдповiдних вiдповiдей; 4) оформляє документи,
виданi Наглядовою радою та Головою Наглядової  ради та забезпечує
ї х надання членам Наглядової  ради та iншим посадовим особам
органiв управлiння Товариства; 5) веде протоколи засiдань Наглядової
ради. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2012 роцi посадова
особа не отримувала. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Секретар Наглядової  ради також обiймає посаду Директора
департаменту Фiлiiї  ЗАТ "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." у м.Москві.
Попередні посади: Корр. ТАСС; дипломат; заступник начальника
управлiння; директор департаменту. Змін у персональному склад і щодо
посадової  особи у звітному році не було. Стаж керівної  роботи 24 роки.
Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини особа не має.

Посада Генеральний директор

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Котюк Олександр Володимирович

Паспортні дані фізичної  особи (серія, СВ, №634404, 04.06.2002, Орджонікідзевським РВ УМВС Украї ни в



номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ
юридичної  особи

Запорізькій області

Рік народження** 1959

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 23

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Комерційний директор, ВАТ "ЗАлК"

Опис З 15.02.2007 р. згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства.
Згiдно зi Статутом, затвердженим 20.04.2011 р. (Протокол №15) до
компетенцiї  Генерального директора вiдносяться всi питання поточної
д iяльностi Товариства з урахуванням обмежень, передбачених
Статутом, крiм тих, якi вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту
або рiшень Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї  iншого органу
Товариства. Генеральний директор має, зокрема, наступнi
повноваження: 1. керування поточними справами Товариства; 2.
розробка пропозицій щодо основних напрямків д іяльності Товариства;
3. забезпечення ефективності господарської  д іяльності Товариства; 4.
забезпечення дотримання законності в д іяльності Товариства; 5.
забезпечення обліку, раціональне використання і збереження майна
Товариства; 6. забезпечення захисту державної  таємниці відповідно
до чинного законодавства Украї ни; 7. затвердження переліку
інформації , яка є комерційною таємницею і конфіденційною
інформацією відповідно до чинного законодавства і забезпечення
захисту такої  інформації , у тому числі забезпечення введення та
дотримання режиму комерційної  таємниці у Товаристві відповідно до
чинного законодавства; 8. забезпечення виконання мобілізаційних
завдань Товариства; 9. організація військового обліку і мобілізаційної
під готовки; 10. представляти інтереси власників Товариства у
взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; 11. визначення
умов праці та умов ї ї  оплати особам, що знаходяться у трудових
відносинах з Товариством; 12. винесення рішення про притягнення до
майнової  та дисциплінарної  відповідальності осіб, що знаходяться у
трудових відносинах з Товариством; 13. під готовка для розгляду на
загальних зборах пропозиції  про порядок використання прибутку
Товариства і порядок покриття його збитків; 14. зд ійснення реалізацію
прийнятих Наглядовою радою інвестиційних та інших проектів; 15.
організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової  ради; 16.
організація виконання рішень Загальних зборів щодо емісії  цінних
паперів Товариства відповідно до чинного законодавства; 17. розгляд
результатів аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної  комісії ,
розробка заход ів з усунення виявлених недоліків в д іяльності
Товариства і організація ї х виконання; 18. організація документообігу і
звітності Товариства відповідно до чинного законодавства; 19.
укладання та підпис від  імені Товариства правочинів (угоди), договорів,
контрактів, з врахуванням обмежень, передбачених Статутом; 20.
прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова
вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10
відсотків вартості активів за даними останньої  річної  фінансової
звітності Товариства; 21. укладання колективного договору; 22. приймає
рішення щодо будь-яких операцій з векселями; 23. відповідно до
рішень Загальних зборів або Наглядової  ради зд ійснює права за
акціями/частками участі в інших юридичних особах, що належать
Товариству, (включаючи, але не обмежуючись, внесення пропозицій до
порядку денного, висування кандидатур, голосування та інші); а також
видає довіреності представнику Товариства для участі та голосування
на Загальних зборах акціонерів/учасників таких юридичних осіб, якщо
інше не передбачено законодавством; 24. відповідно до рішень
Загальних зборів або Наглядової  ради укладає договір зі зберігачем на
відкриття рахунку у цінних паперах, вносить зміни у такий договір та
розриває його; 25. зд ійснює інші д ії , необхідні для забезпечення
д іяльності Товариства, що не відносяться до компетенції  Загальних
зборів, Наглядової  ради і Ревізійної  комісії , відповідно до чинного
законодавства та внутрішніх документів Товариства. Посадова особа
згоди щодо надання iнформацiї  вiдносно розмiру заробiтної  плати не
надала, таким чином, у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства
Украї ни, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених
вiдомостей. Попередні посади: Майстер; Старший майстер; Директор
заводу з виробництва присованих профелiв; Заступник начальника
технiчного вiдд iлу ВАТ "ЗАлК"; Заступник головного iнженера-начальник
технiчного вiдд iлу ВАТ "ЗАлК"; Начальник технiчного управлiння-
заступник головного iнженера ВАТ "ЗАлК"; Комерцiйний директор ВАТ
"ЗАлК"; Директор з перспективного розвитку-заступник Генерального
директора; Голова Правлiння; Комерцiйний директор ВАТ "ЗАлК".
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Змін у
персональному склад і щодо посадової  особи у звітному році не було.
Стаж керівної  роботи 23 роки. Непогашених судимостей за посадові і
корисливі злочини особа не має.

Посада Член Наглядової  ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Тихонова Яна Робертiвна

Паспортні дані фізичної  особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

д /н, д /н, д /н



або ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ
юридичної  особи

Рік народження** 1966

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 12

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Голова представництва, "Гленкор Iнтернешнл АГ"

Опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд  20.04.2011 р. (Протокол
№15), члени Наглядової  ради мають право: 1) отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання свої х функцiй, а також доручень Наглядової  ради,
знайомитись iз документами Товариства, отримувати ї хнi копiї , а також
копiї  документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена
iнформацiя та документи надаються членам Наглядової  ради
протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати
скликання позачергового засiдання Наглядової  ради; 3) надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової  ради; 4)
отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за
виконання функцiй члена Наглядової  ради. Члени Наглядової  ради
зобов`язані: 1) д іяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та
не перевищувати свої х повноважень. Обов’язок д іяти добросовісно і
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та
належну обережність, які були б у особи на такій посад і за под ібних
обставин; 2) керуватися у свої й д іяльності чинним законодавством
Украї ни, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми
документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними
зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто
брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової
ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних
зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової  ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні
яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації  з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала
відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової  ради,
особам, які не мають доступу до такої  інформації , а також
використовувати ї ї  у свої х інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)
своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій рад і
повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Товариства. Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2012 роцi
посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за посадові і
корисливі злочини посадова особа не має. Член Наглядової  ради також
займає посаду - Голова представництва та Директор юридичного
департаменту Представництва фiрми "Гленкор Iнтернешнл АГ"
(Швейцарiя) в м. Москва. Попередні посади: Молодший науковий
спiвробiтник кафедри трудового права МДУ; Старший викладач
кафедри трудового права МДУ; Юрист Представництва "Гленкор
Iнтернешнл АГ"; Начальник юридичного вiдд iлу Представництва
"Гленкор Iнтернешнл АГ"; Голова Представництва "Гленкор Iнтернешнл
АГ". Змін у персональному склад і щодо посадової  особи у звітному році
не було. Стаж керівної  роботи 12 років.

Посада Член Наглядової  ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Ристик Суркуніс Олександр

Паспортні дані фізичної  особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ
юридичної  особи

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1973

Освіта** середня

Стаж керівної  роботи (років)** 6

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Керуючий директор, Компанія «Studio In»

Опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд  20.04.2011 р. (Протокол
№15), члени Наглядової  ради мають право: 1) отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання свої х функцiй, а також доручень Наглядової  ради,
знайомитись iз документами Товариства, отримувати ї хнi копiї , а також
копiї  документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена
iнформацiя та документи надаються членам Наглядової  ради
протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати
скликання позачергового засiдання Наглядової  ради; 3) надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової  ради; 4)
отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за
виконання функцiй члена Наглядової  ради. Члени Наглядової  ради
зобов`язані: 1) д іяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та
не перевищувати свої х повноважень. Обов`язок д іяти добросовісно і
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та
належну обережність, які були б у особи на такій посад і за под ібних



обставин; 2) керуватися у свої й д іяльності чинним законодавством
Украї ни, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми
документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними
зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто
брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової
ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних
зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової  ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні
яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації  з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала
відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової  ради,
особам, які не мають доступу до такої  інформації , а також
використовувати ї ї  у свої х інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)
своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій рад і
повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2012 роцi посадова особа не
отримувала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини
посадова особа не має. Член Наглядової  ради також займає посаду -
старший адміністратор «TDM Auditors». Попередні посади: керуючий
директор Компанії  «Studio In». Змін у персональному склад і щодо
посадової  особи у звітному році не було. Стаж керівної  роботи 6 років.

Посада Член Наглядової  ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Сахань Іван Якович

Паспортні дані фізичної  особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ
юридичної  особи

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1948

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 42

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Мiнiстр працi та соцiальної  полiтики Украї ни.

Опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд  20.04.2011 р. (Протокол
№15), члени Наглядової  ради мають право: 1) отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання свої х функцiй, а також доручень Наглядової  ради,
знайомитись iз документами Товариства, отримувати ї хнi копiї , а також
копiї  документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена
iнформацiя та документи надаються членам Наглядової  ради
протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати
скликання позачергового засiдання Наглядової  ради; 3) надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової  ради; 4)
отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за
виконання функцiй члена Наглядової  ради. Члени Наглядової  ради
зобов`язані: 1) д іяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та
не перевищувати свої х повноважень. Обов`язок д іяти добросовісно і
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та
належну обережність, які були б у особи на такій посад і за под ібних
обставин; 2) керуватися у свої й д іяльності чинним законодавством
Украї ни, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми
документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними
зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто
брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової
ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних
зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової  ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні
яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації  з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала
відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової  ради,
особам, які не мають доступу до такої  інформації , а також
використовувати ї ї  у свої х інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)
своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій рад і
повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2012 роцi посадова особа не
отримувала.Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини
посадова особа не має. Попередні посади: Заступник голови колгоспу,
вiдповiдальнi посади у комсомольських (вiд  Першого секретаря
Райкому до Секретаря ЦК Комсомолу Украї ни) та партiйних органах,
Перший заступник голови виконкому Хмельницької  обласної  Ради
народних депутатiв, Президент асоцiацiї  пiдприємств легкої
промисловостi, Народний депутат Верховної  Ради Украї ни, Член
Комiсiї  Верховної  Ради Украї ни з питань бюджету, Голова пiд комiсiї  з
питань аналiзу i контролю за виконанням бюджету та роботи по
бюджетному законодавству Комiсiї  з питань бюджету, Заступник
Мiнiстра працi Украї ни, Перший заступник Мiнiстра працi та соцiальної



полiтики, Мiнiстр працi та соцiальної  полiтики, Перший заступник
Керiвника Апарату Верховної  Ради Украї ни, Директор ТОВ
"Украї нський Алюмiнiй", Мiнiстр працi та соцiальної  полiтики,
Генеральний директор ТОВ "Компанiя "Алюмiнiй Украї ни". Сумісних
посад  не обіймає. Змін у персональному склад і щодо посадової  особи у
звітному році не було. Стаж керівної  роботи 42 рік.

Посада Голова ревізійної  комісії , головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Сичова Інна Йосипівна

Паспортні дані фізичної  особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ
юридичної  особи

СА, №759066, 07.05.1998, Ленінським РВ УМВС Украї ни в Запорізькій
області

Рік народження** 1973

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 12

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера, ВАТ "ЗАлК"

Опис Згiдно зi Статутом, затвердженим 20.04.2011 р. (Протокол №15)
призначена Ревізійна комісія, що зд ійснює перевірку фінансово-
господарської  д іяльності Товариства. Голова Ревiзiйної  комiсiї : 1)
органiзує роботу Ревiзiйної  комiсiї ; 2) скликає засiдання Ревiзiйної
комiсiї  та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної  комiсiї ; 3)
доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок
Загальним зборам акцiонерiв та Спостережнiй рад i Товариства; 4)
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами
Товариства. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського
обліку з дотриманням вимог законодавства Украї ни, національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням
особливостей д іяльності Товариства. Основними обов`язками є
ведення, складання та надання в встановлені строки фінансової
звітності, контроль та відображення на відповідних рахунках всіх
господарських операцій, дортимання технології  обробки бухгалтерської
інформації  і порядку документообігу. За перебування на посад і голови
ревізійної  комісії  додаткової  винагороди посадова особа не
отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi у 2012 роцi. Як головний
бухгалтер зазначена особа згоди, щодо надання iнформацiї  вiдносно
розмiру заробiтної  плати не надала, таким чином, у вiдповiдностi до
вимог чинного законодавства Украї ни, емiтент не має можливостi щодо
надання вищезазначених вiдомостей. Також займає посаду Директора
Запорiзької  фiлiї  ТОВ "РУСАЛ-Центр облiку Миколаї в", (54051,
Миколаї вська обл., Жовтневий район, село Галицинове, вул.Набережна,
буд .48). Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини
посадова особа не має. Попередні посади: економiст фiнансового
вiдд iлу; бухгалтер; заступник головного бухгалтера. Змін у
персональному склад і щодо посадової  особи у звітному році не було.
Стаж керівної  роботи 12 років.

Посада Член Наглядової  ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Арнаутов Олексiй Вiкторович

Паспортні дані фізичної  особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ
юридичної  особи

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1974

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 11

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Директор Фiнансового департаменту Алюмiнiєвого д iвiзiону, Фiлiї  ЗАТ
"РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."

Опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд  20.04.2011 р. (Протокол
№15), члени Наглядової  ради мають право: 1) отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання свої х функцiй, а також доручень Наглядової  ради,
знайомитись iз документами Товариства, отримувати ї хнi копiї , а також
копiї  документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена
iнформацiя та документи надаються членам Наглядової  ради
протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати
скликання позачергового засiдання Наглядової  ради; 3) надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової  ради; 4)
отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за
виконання функцiй члена Наглядової  ради. Члени Наглядової  ради
зобов`язані: 1) д іяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та
не перевищувати свої х повноважень. Обов`язок д іяти добросовісно і
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та
належну обережність, які були б у особи на такій посад і за под ібних
обставин; 2) керуватися у свої й д іяльності чинним законодавством
Украї ни, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми



документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними
зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто
брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової
ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних
зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової  ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні
яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації  з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала
відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової  ради,
особам, які не мають доступу до такої  інформації , а також
використовувати ї ї  у свої х інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)
своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій рад і
повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2012 роцi посадова особа не
отримувала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини
посадова особа не має. Член Наглядової  ради також займає посаду в.о.
директора з Алюмінієвого бізнесу Алюмiнiєвого дивiзiону ЗАТ "РУСАЛ-
Управляюча Компанiя" у м. Москва. Попередні посади: Начальник ПТВ;
Ведучий економiст вiдд iлу зводного планування та аналiзу
департаменту економiки та планування; Начальник вiдд iлу вексельних
розрахункiв; Генеральний директор; Директор фiнансового
департаменту. Змін у персональному склад і щодо посадової  особи у
звітному році не було. Стаж керівної  роботи 11 років.

Посада Член Наглядової  ради

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної  особи
або повне найменування юридичної  особи

Шевяков Дмитрій Олександрович

Паспортні дані фізичної  особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ
юридичної  особи

д /н, д /н, д /н

Рік народження** 1977

Освіта** вища

Стаж керівної  роботи (років)** 5

Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Головний спеціаліст департаменту корпоративних процедур, Філія АТ
«Ренова Менеджмент АГ» (Швейцарія) в РФ

Опис Згiдно Положення "Про Наглядову раду" вiд  20.04.2011 р. (Протокол
№15), члени Наглядової  ради мають право: 1) отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання свої х функцiй, а також доручень Наглядової  ради,
знайомитись iз документами Товариства, отримувати ї хнi копiї , а також
копiї  документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена
iнформацiя та документи надаються членам Наглядової  ради
протягом 10 днiв з дати подання вiдповiдного запиту; 2) вимагати
скликання позачергового засiдання Наглядової  ради; 3) надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової  ради; 4)
отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за
виконання функцiй члена Наглядової  ради. Члени Наглядової  ради
зобов`язані: 1) д іяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та
не перевищувати свої х повноважень. Обов`язок д іяти добросовісно і
розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та
належну обережність, які були б у особи на такій посад і за под ібних
обставин; 2) керуватися у свої й д іяльності чинним законодавством
Украї ни, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми
документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними
зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто
брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової
ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних
зборах акціонерів Товариства та засіданнях Наглядової  ради із
зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у
Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні
яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації  з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала
відомою у зв`язку із виконанням функцій члена Наглядової  ради,
особам, які не мають доступу до такої  інформації , а також
використовувати ї ї  у свої х інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)
своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій рад і
повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала.
Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2012 роцi посадова особа не
отримувала. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини
посадова особа не має. Член Наглядової  ради також займає посаду
Головного спеціаліста департаменту корпоративних процедур Філія АТ
«Ренова Менеджмент АГ» (Швейцарія) в РФ. Попередні посади:
Старший адміністратор Готель «Шератон Невський Палас» (Санкт-
Петербург), Заступник начальника служби безпеки Представництво
авіакомпанії  «ЕЛ-АЛ Ізраї льські авіалінії » м. Москва. Змін у
персональному склад і щодо посадової  особи у звітному році не було.
Стаж керівної  роботи 5 років.



Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посад а Прізвище,
ім'я, по

батькові
фізичної

особи або
повне

найменування
юрид ичної

особи

Паспортні д ані
фізичної особи
(серія, номер,
д ата вид ачі,
орган, який
вид ав)* або

ід ентифікаційний
код  за ЄД РПОУ

юрид ичної особи

Д ата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

від сотках)

Кількість за вид ами акцій

прості
іменні

прості на
пред 'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред 'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Член
Наглядової
ради

Сахань Іван
Якович

д /н, д /н, д /н 27.05.2008 1 0.0000002 1 0 0 0

Голова
ревізійної
комісії ,
головний
бухгалтер

Сичова Інна
Йосипівна

СА, №759066,
07.05.1998,
Ленінським РВ
УМВС Украї ни в
Запорізькій області

31.07.2007 1 0.0000002 1 0 0 0

Генеральний
директор

Котюк
Олександр
Володимирович

СВ, №634404,
04.06.2002,
Орджонікідзевським
РВ УМВС Украї ни в
Запорізькій області

21.05.2008 3000 0.000482 3000 0 0 0

Член
Наглядової
ради

Ристик Суркуніс
Олександр

д /н, д /н, д /н  0 0 0 0 0 0

Голова
Наглядової
ради

Ольховик
Олександр
Федорович

д /н, д /н, д /н 31.07.2007 10 0.000002 10 0 0 0

Член
Наглядової
ради

Тихонова Яна
Робертiвна

д /н, д /н, д /н 31.07.2007 1 0.0000002 1 0 0 0

Секретар
Наглядової
ради

Горлов Віктор
Гаврилович

д /н, д /н, д /н 31.07.2007 1 0.0000002 1 0 0 0

Член
Наглядової
ради

Шевяков
Дмитрій
Олександрович

д /н, д /н, д /н  0 0 0 0 0 0

Член
Наглядової
ради

Арнаутов
Олексiй
Вiкторович

д /н, д /н, д /н 13.07.2009 1 0.0000002 1 0 0 0

Усього 3015 0.000485 3015 0 0



Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування
юрид ичної

особи

Ід ентифікаційний
код  за ЄД РПОУ

Місцезнаход ження Д ата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

від сотках)

Кількість за вид ами акцій

прості
іменні

прості на
пред 'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред 'явника

Velbay Holdings
Limited

159837 Кіпр, д /н, 2036,
Nikosia, Filimona, 12

12.07.2005 607446012 97 607446012 0 0 0

Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної
особи*

Серія, номер, д ата вид ачі паспорта,
найменування органу, який вид ав

паспорт**

Д ата
внесення

д о
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

від сотках)

Кількість за вид ами акцій

прості
іменні

прості на
пред 'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред 'явника

д /н  0 0 0 0 0 0

Усього 607446012 97 607446012 0 0



Інформація про загальні збори акціонерів

Вид  загальних зборів* чергові позачергові

X  

Дата проведення 26.04.2012

Кворум зборів** 97

Опис Осiб, якi подавали пропозицiї  до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi
збори скликалися за iнiцiативою Наглядової  ради. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання голови та секретаря зборів, лічильної  комісії .
2. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської
д іяльності товариства за 2011 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової  ради.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної  комісії  за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту, порядку розпод ілу прибутку (покриття збитків) за 2011
рік.
Загальні збори скликалися за ініціативою виконавчого органу. У встановлений
Статутом та д іючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку
денного не надходило.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрати Головою зборів Котюка Олександра Володимировича, 
секретарем зборів Лисенка Олександра Вікторовича;
Лічильну комісію в наступному склад і:
Голова лічильної  комісії  – Павленко Інна Анатолії вна, члени лічильної  комісії  – Бойко
Ірина Олександрівна, Разикова Марина Володимирівна, Очередник Катерина Юрії вна.
2. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської
д іяльності Товариства за 2011 рік.
3. Затвердити звіт Наглядової  ради.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної  комісії  за 2011 рік.
5. Затвердити річний звіт, порядок розпод ілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік,
чистий збиток у розмірі 131 218 тис. грн.. покрити за рахунок прибутку майбутніх
період ів.



Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної  особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "БДО"

Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 20197074

Місцезнаходження Украї на, Дніпропетровська область, д /н, м.Дніпроптеровськ, 49000,
вул.Сєрова, буд .4

Номер ліцензії  або іншого документа на
цей вид  д іяльності

№2868

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата Украї ни

Дата видачі ліцензії  або іншого документа 22.12.2011

Міжміський код  та телефон (056)370-30-43, 370-30-44

Факс (056)370-30-45

Вид  д іяльності Надання аудиторських послуг

Опис Надання аудиторських послуг емiтенту, згiдно договору
№132/03А/413Д(2011) від  30.12.2011р.

Повне найменування юридичної  особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Емісія"

Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 33961297

Місцезнаходження Украї на, Запорізька область, д /н, м.Запоріжжя, 69006, вул.Сорок років
Радянської  Украї ни, буд .6, кв.39

Номер ліцензії  або іншого документа на
цей вид  д іяльності

АВ №581170

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії  або іншого документа 14.04.2011

Міжміський код  та телефон (061)222-11-40

Факс (061)222-11-40

Вид  д іяльності Професiйна д iяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна д iяльнiсть, а
саме депозитарна д iяльнiсть зберігача цiнних паперiв

Опис Надання послуг зберігача емітенту згідно договору №304Д(2010)/З-
10/1006-1 від  06.10.2010р.

Повне найменування юридичної  особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Публічне акціонерне товариство "Страхова компанiя "Лемма-Вiте"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 30590333

Місцезнаходження Украї на, Харківська область, д /н, м.Харкiв, 61166, вул.Коломенська,
буд .15

Номер ліцензії  або іншого документа на
цей вид  д іяльності

АВ № 584801

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг Украї ни

Дата видачі ліцензії  або іншого документа 23.05.2011

Міжміський код  та телефон (057)702-03-86

Факс (057)702-03-86

Вид  д іяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис Добровiльне довгострокове страхування життя працiвникiв.



Повне найменування юридичної  особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Приватне акціонерне товариство "Всеукраї нський депозитарій цінних
паперів"

Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження Украї на, м. Киї в, д /н, м.Киї в, 04107, вул.Тропініна, буд .7-Г

Номер ліцензії  або іншого документа на
цей вид  д іяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії  або іншого документа 27.05.2009

Міжміський код  та телефон (044)585-42-40

Факс (044)585-42-40

Вид  д іяльності Професiйна д iяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна д iяльнiсть, а
саме депозитарна д iяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис Обслуговування емісії  цiнних паперiв ПАТ "ЗАлК", згiдно договору №
Е211710-295Д(2010) від  05.10.2010р.

Повне найменування юридичної  особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Приватне акціонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО
УКРАЇ НА"

Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 16285602

Місцезнаходження Украї на, м. Киї в, д /н, м.Киї в, 01054, вул.Воровського, буд .33

Номер ліцензії  або іншого документа на
цей вид  д іяльності

АВ № 546570, 546579

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії  або іншого документа 16.07.2010

Міжміський код  та телефон (044)4902744

Факс (044)4902748

Вид  д іяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис Страхування майна і збитків від  перерви у виробництві.

Повне найменування юридичної  особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

Публічне акціонерне товариство "Страхова компанiя "Оранта-Сiч"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ 02307292

Місцезнаходження Украї на, Запорізька область, д /н, м.Запоріжжя, 69104,
вул.Малиновського, буд .16

Номер ліцензії  або іншого документа на
цей вид  д іяльності

АГ № 569237

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг Украї ни

Дата видачі ліцензії  або іншого документа 14.01.2011

Міжміський код  та телефон (061)224-08-64

Факс (061)224-08-64

Вид  д іяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту

Опис Cтрахування цивiльно-правової  вiдповiдальностi власникiв наземних-
транспортних засобiв.



Інформація про випуски акцій

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнарод ний
ід ентифікаційний

номер

Тип цінного
папера

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
від сотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25.08.2010 142/08/1/10 Запорiзьке
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA4000086029 Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25 622729120 155682280 100

22 жовтня 2007 року Департаментом фондових операцiй ПФТС прийнято рiшення про застосування процедури делiстингу до цiнних паперiв (акцiй) ПАТ
"ЗАлК". З 29 жовтня 2007 року цiннi папери (акцiї ) ПАТ "ЗАлК" переведенi до випуску позалiстингових цiнних паперiв. Також акції  ПАТ "ЗАлК" перебувають
у списку позалістингових цінних паперів в ПАТ "Украї нська біржа". На зовнішніх організаціно-оформлених ринках цінні папери емітента не перебувають.
Додаткового випуску ЦП протягом звiтного перiоду не було.

Процентні облігації

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Процентна
ставка за

облігаціями
(у

від сотках)

Термін
виплати

процентів

Сума
виплачених
процентів
за звітний

період
(грн.)

Д ата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дисконтні облігації

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Д ата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8

Цільові (безпроцентні) облігації

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у

випуску
(штук)

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Найменування
товару

(послуги), під
який

зд ійснено
випуск

Д ата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім
іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Д ата реєстрації
випуску

Вид  цінних
паперів

Обсяг
випуску (грн.)

Обсяг розміщених цінних паперів на
звітну д ату (грн.)

Умови обігу та
погашення

1 2 3 4 5

Інформація про похідні цінні папери

Д ата
реєстрації

випуску

Номер
свід оцтва

про
реєстрацію

випуску

Вид
похід них

цінних
паперів

Різновид
похід них

цінних
паперів

Серія Строк
розміщення

Строк
д ії

Строк
(термін)

виконання

Кількість
похід них

цінних
паперів

у
випуску

(шт.)

Обсяг
випуску

(грн.)

Характерристика
базового активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Опис бізнесу

Важливі под ії  розвитку (в
тому числі злиття, под іл,
приєднання, перетворення,
вид іл)

Публічне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (до
1990 р. "Днiпровський алюмiнiєвий завод") спецiалiзується на виробництвi
спецiальних марок алюмiнiю первинного, легiрованих алюмiнiєвих сплавiв для
автомобiльного та сiльськогосподарського машинобудування, алюмінієвої  катанки.
Буд iвництво алюмiнiєвого заводу було розпочато в 1930 роцi. У 1933 роцi одержано
перший Запорiзький алюмiнiй. Завод  працював на привiзному глиноземi та анодах. 
У 1934 роцi був пущений глиноземний цех. У 1941 роцi в зв`язку з припиненням подачi
електроенергiї  на завод i приступили до демонтажу та евакуацiї  обладнання на Урал.
Разом з обладнанням були вивезеннi всi залишки металу та сировини. По закiнченнi
Великої  Вiтчизняної  вiйни розпочата вiдбудова Днiпровського алюмiнiєвого заводу.
Перший пiслявоєнний метал завод  видав 22 липня 1949 роцi. 
У 1990 роцi на Днiпровському алюмiнiєвому завод i розпочата корiнна реконструкцiя. В
тому ж роцi завод  перетворений в Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат.
ПАТ "ЗАлК" створено шляхом перетворення державного пiдприємства "Запорiзький
виробничий алюмiнiєвий комбiнат" згiдно Розпорядження Запорiзької  обласної
державної  адмiнiстрацiї  вiд  22.08.1994 р. № 23-р та у вiдповiдностi до Указу
Президента Украї ни вiд  15.06.93 р. № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств",
Указу Президента Украї ни вiд  21.02.94 р. № 61/97 "Про додатковi заходи щодо
делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним
державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в
загальнодержавнiй власностi". У 2011 році згідно з вимогами Закону Украї ни «Про
акціонерні товариства» і за рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗАлК»
(Протокол № 15 від  «20» квітня 2011 року) найменування Відкритого акціонерного
товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» змінено на Публічне
акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат ».
Реєстрацiя ПАТ "ЗАлК" зд iйснена 30 вересня 1994 р. Розпорядженням Запорiзької
мiської  Ради народних депутатiв № 275р.
В 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовiй бiржi 25 % пакету акцiй, що належав
державi в особi ФДМ Украї ни, була завершена приватизацiя ПАТ "ЗАлК", таким чином
на цей час в статутному фонд i товариства вiдсутня державна частка.
У 2011 році відбулася зупинка електролізного виробництва через нерентабельність
виробництва у зв`язку з високими тарифами на електроенергію і була сформіровона
група зберігання законсервованого устаткування, в яку включені зупинені виробничі
потужності: електролізний і глиноземний цеху, ливарні д ільниці 1,2, цех пиловловлення,
автотранспортний цех, теплоелектроцентраль, ремонтні та буд івельні цехи. У 2012
році проведена переоцінка основних фонд ів комбінату. З 23 жовтня звітного року
Залізничний цех переданий в оренду. ПАТ «Укрграфіт». Інших важливих под ій не було.

Організаційна структура
емітента, дочірні
підприємства, філії ,
представництва та інші
відокремлені структурні
підрозд іли із зазначенням
найменування та
місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни
в організаційній структурі у
відповідності з попереднім
звітним періодом

Загальні збори акціонерів – вищий орган управління Товариством.
- Наглядова рада Товариства - орган Товариства, який захищає права акцiонерiв та
представляє ї хнi iнтереси в перiод  мiж проведенням Загальних зборiв, а також
контролює д iяльнiсть виконавчого органу Товариства. До складу якої  входять 7 осiб.
- Ревiзiйна комiсiя - орган, що зд iйснює контроль за фiнансово-господарською
д iяльнiстю Товариства. До складу якої  входять 4 особини.
Одноосібним виконавчим органом ПАТ «ЗАлК» є Генеральний директор, який зд ійснює
керівництво поточною д iяльнiстю Товариства, якому пiдпорядкованi підрозд іли
комбінату:
- відд іл охорони праці та промислової  безпеки;
- юридичний відд іл;
- прес-служба;
- відд іл з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
- бухгалтерія (зовнішні сумісники).
Дирекція з екології  та якості, до складу якої  входять:
- відд іл екології  та якості;
- лабораторія охорони навколишнього середовища;
- центральна заводська лабораторія;
- д ілянка шламоудаления.
Фінансова дирекція, до складу якої  входять:
- фінансово-економічний відд іл;
- відд іл управління власністю та корпоративних відносин;
- служба замовника по ІТ (зовнішній сумісник).
Комерційна дирекція, до складу якої  входять:
- відд іл матеріально-технічного постачання;
- відд іл відвантаження продукції  та митного оформлення;
- група зберігання основних фонд ів залізничного цеху;
- цех складського господарства.
Дирекція з персоналу, до складу якої  входять:
- відд іл праці та заробітної  плати;
- відд іл кадрів;
- відд іл розвитку та під готовки персоналу;
- адміністративно-господарська служба;



- санаторій-профілакторій (зовнішній сумісник);
- база відпочинку «Над ія» (зовнішній сумісник).
Дирекція з захисту ресурсів, до складу якої  входять:
- служба захисту ресурсів;
- розплідник службового собаківництва;
- група транспортного забезпечення.
Дирекція з виробництва, до складу якої  входять:
- група планування виробництва;
- основна виробнича ливарна д ільниця;
- диспетчерська служба;
- група розвитку виробничих систем;
- група зберігання законсервованого устаткування;
- група законсервованого виробництва.
Технічна дирекція, до складу якої  входять:
- відд іл головного механіка;
- відд іл головного енергетика;
- відд іл нагляду і ремонту буд івель та споруд ;
- д ілянка з технічного обслуговування та ремонту механоустаткування;
- бригада автотранспорту та буд івельної  техніки;
- д ілянка з технічного обслуговування та ремонту електроустаткування;
- електротехнічна лабораторія;
- д ілянка тепловодогазопостачання;
- д ілянка контрольно-вимірювальних прилад ів та автоматики (зовнішній сумісник);
- д ілянка експлуатації  КПП,СП. 
До складу ПАТ "ЗАлК" також входять: 
1. Вiдокремленi структурні пiдрозд iли без права юридичної  особи: 
1.1 Придніпровське виробниче управління ВАТ "ЗАлК" (м. Світловодськ,
Кіровоградська область, вул. Обсерваторна, 5), що виготовляє вироби з алюмінієвого
профілю (вікна, двері, вітражі, кіоски, перегородки, декоративні решітки та інше), різні
металеві конструкції ;
До складу ППУ входять:
- керівництво управління;
- персонал управління;
- сторожова охорона.
1.2 Санаторiй-Профiлакторiй ВАТ "ЗАлК" (м. Запорiжжя, о.Хортиця, вул. буд . Вiдпочинку,
33), який переданий в оренду як майновий комплекс без зміни цільового призначення:
лікування та оздоровлення.
На протязі 2012р. відбулися зміни в організаційній структурі у відповідності з
попереднім звітним періодом :
Виключено:
Комерційна дирекція:
- залізничній цех.
Дирекція з захисту ресурсів:
- служба охорони.
Створено:
Комерційна дирекція:
- група зберігання основних фонд ів залізничного цеху.
Дирекція з захисту ресурсів, до складу якої  входять:
- розплідник службового собаківництва;
- група транспортного забезпечення.
Реструктуризація:
- відд іл оформлення відвантаження продукції  та відд іл транспорту та логістики
комерційній дирекції  реорганізовані у відд іл відвантаження продукції  та митного
оформлення комерційній дирекції :
- відд іл з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення дирекції  з
захисту ресурсів переведено до складу підрозд ілів підпорядкованих генеральному
директору..
Інших дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних
підрозд ілів немає. 

Будь-які пропозиції  щодо
реорганізації  з боку третіх
осіб, що мали місце
протягом звітного періоду,
умови та результати цих
пропозицій

Пропозицiй щодо реорганизацiї  збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не
надходило.

Опис обраної  облікової
політики (метод
нарахування амортизації ,
метод  оцінки вартості
запасів, метод  обліку та
оцінки вартості фінансових
інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства формується згiдно з Законом Украї ни "Про
бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Украї нi" № 996-XIV вiд  16.07.1999 р. зi змiнами та
доповненнями та зд iйснюється iз застосуванням принципiв та метод iв, визначених
нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що затвердженi
Мiнiстерством Фiнансiв Украї ни.
Доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi з



моменту ї х виникнення та за мiсцем ї х виникнення.
Облiкова полiтика на пiдприємствi проводиться вiдповiдно до наказу по пiдприємству
"Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на 2012 рiк", згiдно з яким
передбачено детальний перелiк операцiй за всiма видами д iяльностi, аналiтичний
облiк зд iйснюється за всiма рахунками з
використанням необхiдних субрахункiв, визначена межа суттєвостi iнформацiї  та
лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, метод  оцiнки
запасiв при ї х вибуттi у виробництво та iнше вiдчуження - за методом собівартості
перших за часом надходження запасів (ФІФО), створюється забезпечення
для виплат винагороди на вiдпустки, резерв сумнiвних боргiв формується виходячи з
платоспроможностi дебiторiв, метод  нарахування амортизацiї  основних засобiв та
нематерiальних активiв - прямолiнiйний,
встановлено перелiк та склад  статей калькулювання собiвартостi продукцiї .
Основні засоби, майно, машини і устаткування складають найбільш істотну категорію
активів в звіті про фінансове положення Підприємства. Майно, машини і устаткування
відбиваються за первинною вартістю придбання/переоціночної  вартості, і в
подальшому враховуються за амортизованою вартістю за вирахуванням можливих
збитків від  знецінення. Підприємство прийняло рішення використовувати справедливу
вартість основних засобів, визначену незалежними професійними оцінювачами, на
дату переходу до МСФЗ.
Справедлива вартість визначена як сума, на яку можна обміняти актив при зд ійсненні
операції  між добре поінформованими, бажаючими зробити таку операцію і
незалежними один від  одного сторонами.
Метод  оцінки вартості запасів - майно, машини і устаткування враховуються як актив,
якщо:
- є вірогідність, що Підприємство отримає економічні вигоди від  використання активу в
майбутньому;
- можна достовірно визначити вартість активу Запчастини і устаткування для
технічного обслуговування відбиваються як запаси і враховуються як витрати періоду,
якщо не представляють істотного компонента основних засобів. Об'єкти основних
засобів з початковою вартістю рівною або меншою ніж 2500,00 грн.
списуються на витрати при введенні в експлуатацію на витрати при введенні в
експлуатацію.
Об'єкт основних засобів, який розглядається для обліку як актив, спочатку оцінюється
за вартістю придбання і приймається до обліку на дату передачі прав власності.
Об'єкти устаткування виготовляється підприємством або отримується. Заздалегідь
витрати відбиваються по статті капітальні інвестиції , незавершене
буд івництво(«НС»). Як тільки об'єкти основних засобів приймаються до експлуатації ,
накопичені витрати переводяться з НС у відповідну категорію ОЗ (зазвичай машини і
устаткування). Як тільки об'єкт основних засобів введений в експлуатацію, на нього
нараховується амортизація. Складові вартості об'єкту ОЗ:
- ціна придбання – включає імпортні мита і невідшкодовувані податки. Вартість
основного засобу власного виробництва визначається з використанням тих же
принципів, як і для придбаного активу. Витрачені понад  норму матеріали,
трудовитрати, або інші витрати понад  норму не включаються у вартість об'єкту ОЗ.
- витрати, що відносяться безпосередньо до доставки об'єкту ОЗ на місце і
приведення його в стан, придатний до експлуатації , для якої  воно призначалося.
- витрати по демонтажу, перенесенню об'єкту ОЗ і відновленню д ілянки, на якій він
знаходився або ї х оцінена вартість. Сума таких витрат і критерії  обліку визначаються
відповідно до МСФЗ п 37 «Резервів, умовні зобов'язання і умовні активи». Для
визначення приведеної  вартості зобов'язань по відновленню
використовується безризикова ставка відсотка, відповідні потоки грошових коштів
коректуються з врахуванням, властивих даним зобов'язанням.
Відсотки по позиках, що відносяться до активів, що кваліфікуються.
Підприємство систематично нараховує амортизацію по всіх об'єктах ОЗ, за
виключенням:
- об'єктів земельних д ілянок;
- об'єктів з первинною вартістю рівною або меншою 2500,00 гривень – такі об'єкти
списуються на витрати
в звіті про прибутки і збитки. Амортизація нараховується з місяця, наступного за
місяцем, в якому об'єкт прийнятий до експлуатації . Підприємство використовує
лінійний метод  нарахування амортизації  для всіх категорій ОЗ, виключаючи землю.
Амортизація нараховується лінійним методом для всіх категорій ОЗ,
ґрунтуючись на терміні корисного використання об'єкту.
Метод  нарахування амортизації  і терміни корисного використання ОЗ переоцінюються
щороку. Якщо очікуваний термін корисного використання відрізняється від  попередніх
оцінок, ставка амортизації  для поточних і майбутніх період ів коректується. Це також
застосовано до метод ів амортизації : якщо є істотна зміна в очікуваному характері
вжитку майбутніх економічних вигод , що відносяться до об'єкту ОЗ, метод
переглядається для того, щоб відобразити характер, що змінився. Зміни в терміні
корисного використання і метод і амортизації  враховуються як зміни в оцінці обліку.
Амортизація коректується для поточного і майбутніх період ів. Норми амортизації
повинні передивлятися щорік для того, щоб вони залишалися обгрунтованими. Якщо



який-небудь актив не використовується, амортизація продовжує нараховуватися.
Метод  обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій наказом про облікову політику
не передбачений.

Текст аудиторського
висновку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

Акціонерам Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий
алюмінієвийкомбінат"

Ми провели аудит консолідованої  фінансової  звітності Публічного акціонерного
товариства Запорізький виробничий алюмінієвийкомбінат" (далі - "Підприємство") та
ї ї  дочірніх підприємств (щодалі разом іменуються "Група"), яка включає
консолідований звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2012 року,
консолідований звіт про сукупні прибутки та збитки, консолідований звіт про зміни у
власному капіталі та консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився
зазначеною датою, а також інформацію про основні принципи облікової  політики та
інші пояснювальні примітки до консолідованої  фінансової  звітності.

Відповідальність керівництва за консолідовану фінансову звітність
Керівництво несе відповідальність за під готовку та достовірне представлення
консолідованої  фінансової  звітності відповідно до Міжнародних Стандартів
Фінансової  Звітності (МСФЗ) і за систему внутрішнього контролю, яку керівництво
вважає необхідною з метою під готовки консолідованої  фінансової  звітності, в якій
відсутні суттєві викривлення, що виникають в результаті шахрайства або помилок.

Відповідальність аудиторів
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо зазначеної  консолідованої
фінансової  звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит у
відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від  нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої  впевненості, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у консолідованій фінансовій звітності. Відбір
процедур залежить від  судження аудитора, що включає оцінку ризиків суттєвих
викривлень консолідованої  фінансової  звітності внаслідок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає систему внутрішнього контролю
стосовно під готовки та достовірного представлення консолідованої  фінансової
звітності підприємства з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю підприємства. Аудит також включає оцінку відповідності використаної
облікової  політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених керівництвом
Підприємства та загального представлення консолідованої  фінансової  звітності.
Ми вважаємо, що аудиторські докази, які ми отримали, є належними та достатніми
длянадання аудиторського висновку.

Висновок
На нашу думку, зазначена вищеконсолідована фінансова звітність у всіх суттєвих
аспектах достовірно відображаєфінансовий стан Групи станом на 31 грудня 2012 року,
ї ї  фінансові результати та рухгрошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,
у відповідності до Міжнароднихстандартів фінансової  звітності.

Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої  думки, звертаємо Вашу увагу на Примітку 2 до консолідованої
фінансової  звітності в якій йдеться про те, що залежність Групи від  д ій Уряду створює
суттєву невизначеність, яка може викликати значні сумніви щодо можливості Групи
продовжувати д іяльність на безперервній основі, а отже, Група не зможе реалізувати
активи і виконати зобов'язання у процесі звичайної  операційної  д іяльності. Ця
консолідована фінансова звітність не містить жодних коригувань стосовно суми
очікуваного відшкодування та класифікації  відображених сум активів та зобов'язань,
які можуть бути необхідними в разі неспроможності Групи продовжувати д іяльність на
безперервній основі.
На нашу думку вартість чистих активів Компанії  не відповідає вимогам законодавства,
а саме ст. 155 п. 3 Цивільного Кодексу Украї ни. Керівництво Компанії , разом з
власниками Компанії  повинні прийняти рішення щодо перегляду суми статутного
капіталу, або ліквідувати Компанію. У нас відсутня інформація щодо наявності судових
справ та рішень суду по застосуванню вказаної  статті Цивільного Кодексу Украї ни на
практиці. В зв’язку з цим ми знаходимося в ситуації  невизначеності, оцінюючи реальні
ризики настання вказаних под ій.
Не відбулось зміни власників, яким належить 10 і більше відсотків статутного капіталу.
Не порушувалося справи про банкрутство емітента, не виносились ухвали про його
санацію.
Не порушувалися справи про банкрутство емітента або суду про припинення або



банкрутство емітента, про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25
відсотків статутного капіталу, про утворення, припинення його філій, представництв,
про зменшення статутного капіталу, крім справ про які йдеться в примітці 25.
Не мали місце факти лістингу /делістингу цінних паперів на фондовій біржі, не
приймалися рішення про викуп власних акцій.
На нашу думку Компанія дотримувалася порядку виконання зазначених правочинів та
стану корпоративного управління відповідно до вимог Закону Украї ни «Про акціонерні
товариства».
26.04.2012 року відбулися чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (протокол загальних
зборів акціонерів № 17) на яких не приймалися рішення стосовно зміни складу
посадових осіб Товариства.
26 квітня 2013 року
ТОВ «БДО»

Інформація про основні
види продукції  або послуг,
що ї х виробляє чи надає
емітент, перспективність
виробництва окремих
товарів, виконання робіт та
надання послуг; залежність
від  сезонних змін; про
основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні
ризики в д іяльності
емітента, заходи емітента
щодо зменшення ризиків,
захисту своєї  д іяльності та
розширення виробництва
та ринків збуту; про канали
збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про
джерела сировини, ї х
доступність та динаміку цін;
інформацію про
особливості стану розвитку
галузі виробництва, в якій
зд ійснює д іяльність
емітент, рівень
впровадження нових
технологій, нових товарів,
його положення на ринку;
інформацію про
конкуренцію в галузі, про
особливості продукції
(послуг) емітента;
перспективні плани
розвитку емітента; кількість
постачальників за
основними видами
сировини та матеріалів, що
займають більше 10
відсотків в загальному
об'ємі постачання

У зв`язку з відсутністю диференційованих тарифів на електроенергію, в квітні 2011
року припинено виробництво первинного алюмінію. Проте, для задоволення потреби
споживачів внутрішнього ринку, постачання такої  продукції , як злитків циліндричних,
алюмінієвих сплавів, алюмінію, зд ійснюється з російських підприємств компанії  РУСАЛ.
Поставка кремнію технічного та глинозему проводилася з наявності залишків. У зв`язку
із зупинкою електролізного виробництва в квітні 2011р., з травня 2011 року комбінат
зд ійснює виробницьтво тільки алюмінієва катанка з привізного твердого алюмінію .
Основними споживачами товарної  продукцiї  комбiнату є пiдприємства
машинобуд iвної , транспортної , хiмiчної  промисловостi. Галузі споживання катанки-
кабельна і металургійна промисловості.
У 2012 роцi основними споживачами товарної  продукцiї , яка виробляється комбiнатом
були: ПАТ "Завод" Південкабель ", ТОВ фірма" Крок Г.Т. ", ТОВ" Електротехніка ",
ПАТ" Запорізький кабельний завод  ", ВАТ" Одескабель ", ТОВ" Кабельний завод
"Енергопром", ТОВ "Інтеркабель Киї в", ТОВ "Катех-Електро ", ТОВ" ТФ Кабель Украї на
", ТОВ" Харцизький кабельний завод  "Енерго", ТОВ "Кабельний завод" м. Кам`янець-
Под ільський, ТОВ "Техпровод", ПрАТ "Торговий альянс" Норд  ", ТОВ" Сбитресурс ",
ПАТ "Укрелектроапарат", ТОВ "ТД" Бердянський кабельний завод  ", ЗАТ"
Азовкабель".
Залежності від  сезонних змін у д іяльності Товариства немає.
Обсяг товарної  продукції  в порівнянних цінах у порівнянні зі звітом за 2011 рік
знижено на 35,2% або на 136,6млн.грн., що пояснюється зниженням товарного випуску
алюмінію.
Реалізація алюмінію в загальному обсязі за 2012 рік не дуже знизилась порівняно з
2011 роком, в більшій частині за рахунок зменшення поставок катанки для
металургійної  промисловості. 
Протягом 2012р., зовнішньоекономічна д іяльність ПАТ «ЗАлК» в основному була
спрямована на імпорт сировини і матеріалів для забезпечення власних виробничих
потреб комбінату, а також імпорт готової  продукції  російських завод ів, що входять в
структуру ОК «РУСАЛ», з метою подальшої  реалізації  цих товарів на території  Украї ні.
У зв`язку зі значним зниженням обсягів виробництва товарної  продукції  на комбінаті,
частка експорту товарної  продукції  ПАТ «ЗАлК» в структурі зовнішньоекономічної
д іяльності, значно знизилася.
Експорт товарної  продукції  комбінату зд ійснювався до Республіки Білорусь і Росію.
Згідно з котируваннями на ЛБМ, світові ціни на високосортний алюміній і сплави,
додали в зростанні в першому кварталі 2012г., але вже починаючи з червня місяця,
світові ціни на алюміній нестримно знижуються, відображаючи профіцит первинного
алюмінію на ринку і надвиробництво. В середньому протягом року, біржова ціна
алюмінію змінювалася від  2203 Usd/mt до 1838 Usd/mt.
Виробництво алюмінію в світі в 2012 році зросло на 3,2%, до 46,2 млн. тонн. На Китай
знов припало 44% від  світового випуску алюмінію, або 20,268 млн. тонн. Попит на
первинний алюміній в 2012 році був на рівні 45,75 млн. тонн, що на 2,915 млн. тонн
більше, ніж в 2011 році. У грудні 2012 року виробництво первинного алюмінію в світі
склало 3,946 млн. тонн, а споживання 3,807 млн. тонн.
У звітному період і, по відношенню до рівня цін в 2011р., відбулося підвищення
світових цін на високосортних алюміній та склала $2650 за т – на 10% більше відносно
аналогічного періоду минулого року .

Інформація про основні
придбання або відчуження
активів за останні п'ять
років. Якщо підприємство
планує будь-які значні
інвестиції  або придбання,
пов'язані з ї ї
господарською д іяльністю,
ї х необхідно описати,
включаючи суттєві умови
придбання або інвестиції ,
ї ї  вартість і спосіб

Протягом 2008-2012 року емiтентом не зд iйснювалось будь якого значного придбання
або вiдчудження активiв. 
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2008 роцi складав 1280093 тис.грн. Найбiльш
значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2008 роцi були пов`язанi iз придбанням
основних засобiв на суму 45454 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення:
буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 7 тис.грн.; машини та обладнання
на суму 44876 тис.грн.; iншi на 601 тис.грн.; невиробничого призначення: буд iвлi,
споруди та передавальнi пристрої  на суму 60 тис.грн.; машини та обладнання на суму
4 тис.грн; iншi на суму 16 тис.грн. 
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2009 роцi складав 1173711 тис.грн. Найбiльш
значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2009 роцi були пов`язанi iз відчудженням
та списанням основних засобiв на суму 11799 тис. грн., у тому числi: виробничого



ї ї  вартість і спосіб
фінансування

та списанням основних засобiв на суму 11799 тис. грн., у тому числi: виробничого
призначення: буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 389 тис.грн.; машини
та обладнання на суму 6478 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 2443 тис.грн.; iншi на
1097 тис.грн.; невиробничого призначення: буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої
на суму 10 тис.грн.; машини та обладнання на суму 80 тис.грн; iншi на суму 45 тис.грн.
Придбано основних засобів в 2009 році на суму 388 тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2010 роцi складав 1039483 тис грн. Найбiльш
значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2010 роцi Були пов`язанi iз відчудженням
та списанням основних засобiв на суму 1874 тис. грн., у тому числi: виробничого
призначення: буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 147 тис.грн.; машини
та обладнання на суму 414 тис.грн.; транспортн iзасоби на суму 1046 тис.грн.; iншi на
184 тис.грн.; невиробничого призначення: буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої
на суму 10 тис.грн.; машини та обладнання на суму 60 тис.грн; iншi на суму 13 тис.грн.
Придбано основних засобів в 2010 році на суму 1312 тис.грн.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2011 роцi складав 1009897 тис грн. Найбiльш
значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2011 роцi Були пов`язанi iз відчудженням
та списанням основних засобiв на суму 28115 тис. грн., у тому числi: виробничого
призначення: буд iвлi, споруди та передавальн iпристрої  на суму 17 тис.грн.; машини та
обладнання на суму 27534 тис.грн.; транспортнi засоби на суму 357 тис.грн.; iншi на
суму 34 тис.грн.; невиробничого призначення: буд iвлi, споруди та передавальнi
пристрої  на суму 0 тис.грн.; машини та обладнання на суму 137 тис.грн.; транспортнi
засоби на суму 0 тис.грн.; iншi на суму 36 тис.грн. 
Придбано основних засобів в 2012 році на суму 885 тис.грн. Загальний розмір активів
підприємства у 2012 році складав 545414 тис.грн.
Підприємство не планує будь-які значні інвестиції  або придбання, пов`язані з його
господарською д іяльністю.

Інформація про основні
засоби емітента, включаючи
об'єкти оренди та будь-які
значні правочини емітента
щодо них; виробничі
потужності та ступінь
використання обладнання;
спосіб утримання активів,
місцезнаходження
основних засобів. Крім того,
необхідно описати
екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
підприємства, інформацію
щодо планів капітального
буд івництва, розширення
або удосконалення
основних засобів, характер
та причини таких планів,
суми видатків, в тому числі
вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні
дати початку та закінчення
д іяльності та очікуване
зростання виробничих
потужностей після ї ї
завершення

Для виробництва алюмінію сирця та люмінієвої  катанки ОЗ використовуються на 38%,
для виробництва глинозему та технічного кремнію ОЗ не використовуються. 
Вартість ОЗ, що взяті в операційну оренду складає 4932 тис.грн, а саме:
1.Державне пiдприємство «ЗАФ»: електровантажники, договiр оренди до 01.04.2013р.,
вартiсть - 1941 тис.грн.
2. ТОВ СЦ "Металург": основнi засоби виробничого призначення, офiсне обладнання,
договiр оренди до 31.12.2013р., вартiсть - 2991тис. грн. 
Змiни в загальному розмiрi активiв ПАТ "ЗАлК", що трапились протягом 2012 року: 
Списано або вiдчужено основних засобiв на суму 14213 тис.грн. у тому числi: 
1. Виробничого призначення:
буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 685 тис.грн.; 
машини та обладнання на суму 13163 тис.грн.; 
транспортнi засоби на суму 300 тис.грн.; 
iншi на суму 65 тис.грн. 
2. Невиробничого призначення: 
буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 0 тис.грн.; 
машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; 
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на суму 0 тис.грн. 
Придбано основних засобiв на суму 1683 тис.грн. у тому числi:
1.Виробничого призначення: 
буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 129 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 1520 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на 34 тис.грн. 
2.Невиробничого призначення: 
буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 0 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; 
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.; 
iншi на суму 0 тис.грн. 
Нараховано амортизацiйних вiдрахувань на суму 382811 тис.грн.
Мiсцезнаходження основних засобiв: 69032, м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, буд .15.
Умови користування ОЗ задовільні. Обмеження права власностi на основнi засоби ПАТ
"ЗАлК" вiдсутнi. Суттєвих змін у вартості ОЗ не було. Оформленi у заставу основні
засобiв вiдсутнi. Емiтент не має планiв щодо капiтального буд iвництва, не планує
розширювати, удосконалювати основнi засоби. Мiсцезнаходження основних засобiв:
69032, м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, буд .15. Що стосується екологiчних питань, то у
2012 роцi перевищень нормативiв викид iв, скид iв забруднюючих речовин у
навколишнє середовище i лiмiтiв розмiщення вiдход iв на промислових полiгонах
допущено не було. Екологiчнi штрафи на комбiнат не накладалися. Викиди
забруднюючих речовин в атмосферу в 2012 роцi склали 10,608 тонн, що в порiвняннi з
2011 роком менше на 615,971 тонн. Зниження викид iв забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря, скид iв у р. Днiпро, освiти промислових вiдход iв в 2012 роцi
порiвняно з попереднiми роками вiдбулося за рахунок повної  зупинки виробництва
електролiтичного алюмiнiю i сплавiв, ТЕЦ i допомiжних виробництв. Екологiчнi штрафи
на комбiнат не накладалися.



Інформація щодо проблем,
які впливають на д іяльність
емітента; ступінь залежності
від  законодавчих або
економічних обмежень

Основні проблеми, що впливають на д iяльнiсть емiтента - виробничо технологiчнi
(зростання цiн на енергоносiї , недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання).
Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести:
1) полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших краї н);
2) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на
електропостачання);
3) правовi (змiна законодавчої  бази, позови щодо визнання нед iсними рiшень
вiдповiдних органiв емiтента);
4) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);
5) науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження
господарчими суб`єктами нових технологiй.
Ступінь залежності від  законодавчих або економічних обмежень - високий. У якостi
заход iв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї  д iяльностi емiтентом планується
пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнення використовиваючих у
виробництвi основних засобiв, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.

Інформація про факти
виплати штрафних санкцій
(штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення
законодавства

У звітному році штрафних санкцій не було.

Опис обраної  політики
щодо фінансування
д іяльності емітента,
достатність робочого
капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи
покращення ліквідності за
оцінками фахівців емітента

Фiнансова полiтика комбiнату спрямована на мiнiмiзацiю збиткiв вiд  операцiйної
д iяльностi, а також збiльшення прибутку вiд  усiх вид iв д iяльностi. За оцінками фахівців
емітента для полiпшення фiнансового стану комбiнату та забезпечення виконання
намічених обсягів виробництва алюмінієвої  катанки і поліпшення техніко-економічних
показників в 2013 році необхідно зд ійснити наступні заходи: проводити
цілеспрямовану роботу по реалізації  принципів системи 5С; підвищувати рівень
виробничої  дисципліни і культури виробництва продовжити впровадження виробничої
системи направленої  на збільшення випуску продукції  і зниження собівартості;
розробка організаційно-технічних заход ів направлених на зниження тепло-
енергоресурсів при виробництві товарної  продукції .

Інформація про вартість
укладених, але ще не
виконаних договорів
(контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний
підсумок) та про очікувані
прибутки від  виконання цих
договорів

Загальний пiдсумок вартостi укладенних але ще не виконанних договорiв (контрактiв)
на кiнець звiтнього перiоду складає 48 745 тис.грн. Очiкуваний прибуток вiд
виконанняцих договорiв 190 000 грн.

Стратегія подальшої
д іяльності емітента
щонайменше на рік (щодо
розширення виробництва,
реконструкції , поліпшення
фінансового стану, опис
істотних факторів, які
можуть вплинути на
д іяльність емітента в
майбутньому)

Плани щодо д іяльностіемітента на найближчий та наступні декілька років щодо
розширення виробництва, реконструкцій, поліпшення фінансового стану, істотні
фактори, що можуть вплинути на д іяльність емітента в майбутньому є поки що
невизначеними.

Опис політики емітента
щодо досліджень та
розробок, вказати суму
витрат на дослідження та
розробку за звітний рік

Дослідження та розробки Товариством у звітному період і не зд ійснювалися. Витрат на
дослідження та розробки не було.

Інформація щодо судових
справ, стороною в яких
виступає емітент, його
дочірні підприємства або
його посадові особи (дата
відкриття провадження у
справі, сторони, зміст та
розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому
розглядається справа,
поточний стан розгляду). У
разі відсутності судових
справ про це зазначається

Позови, пред ’явлені до ПАТ «ЗАлК» у 2012році (ПАТ «ЗалК» - відповідач):
1. 20.02.2012р. ПозивачАдамов В.А. Сума позову – 55 000, 00грн. Справа
розглядається в Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову –
стягнення моральної  шкоди (виробнича травма). Позов залишився без розгляду.
2. 28.02.2012р. Позивач Четвериков А.А. Сума позову – 100000 грн.
Справа розглядається в Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет
позову – стягнення моральної  шкоди (профзахворювання). Позов задоволено
частково.
3. 23.02.2012р. Позивач Степовий Ю.В. Сума позову –200000грн.
Справа розглядається в Заводському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову –
стягнення моральної  шкоди (профзахворювання). Позов залишився без розгляду.
4. 07.05.2012р. Позивач Прокурор м. Запоріжжя. Сума позову – не має.Справа
розглядається Запорізьким окружним адміністративним судом. Предмет позову – про
визнання д ій незаконними і вимоги ї х припинення. Позов залишився без розгляду.
5. 14.06.2012р. Позивач Троцюк В.В. Сума позову – 200000 грн. Справа розглядається
Запорізьким окружним адміністративним судом. Предмет позову – стягнення



моральної  шкоди (профзахворювання). 
Позов залишився без розгляду.
6. 16.07.2012р. Позивач Гладський А.И.. Сума позову – 200000 грн. Справа
розглядається Справа розглядаєтьсяв Жовтневому районному суд і м. Запоріжжя.
Предмет позову – стягнення моральної  шкоди. Позов, рішенням судом першої
інстанції  залишено в силі.
7. 16.07.2012р. Позивач Черняєв О.В. Сума позову – не має. Справа розглядається в
Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову – відновлення на
роботі, виплата дисциплінарного стягнення. У провадженні у справівідмовлено.
7. 16.07.2012р. Позивач Гладський А.И. Сума позову – 200000 грн. Справа
розглядається Справа розглядається Жовтневому районному суд і м. Запоріжжя.
Предмет позову – стягнення моральної  шкоди. Позов, рішенням судом першої
інстанції  залишено в силі.
8.16.07.2012р. Позивач Черняєв О.В. Сума позову – не має. Справа розглядається в
Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову – про
встановлення на роботі, оплата вимушеного прогулу. Позов залишився без розгляду.
9. 17.07.2012р. Позивач Невмержицкий А.А.. Сума позову – 200000 грн. Справа
розглядається в Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову –
стягнення моральної  шкоди. Позов залишився без розгляду.
10.17.07.2012р. Позивач Берлизов В.А. Сума позову – 200000 грн. Справа
розглядається в Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову –
стягнення моральної  шкоди. Позов залишився без розгляду.
11. 17.07.2012р. Позивач Богуславський В.Н. Сума позову – 200000 грн. Справа
розглядається в Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову –
стягнення моральної  шкоди. Позов залишився без розгляду.
12.17.07.2012р. Позивач Руденко А.А. Сума позову – 200000 грг. Справа розглядається
в Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову – стягнення
моральної  шкоди. Позов залишився без розгляду.
13. 17.07.2012р. Позивач Туркін Н.П. Сума позову – 200000 грн. Справа розглядається
в Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову – стягнення
моральної  шкоди. Позов –у задоволенні позову відмовлено. 
14. 31.07.2012р. Позивач Лисиця В.М. Сума позову – 100000 грн. Справа
розглядається в Заводському районному суд і м. Запоріжжя., передано до Хортицького
районного суду м. Запоріжжя. Предмет позову – стягнення моральної  шкоди. Позов
залишився без розгляду.
15. 03.08.2012р. Позивач Прокурор Ленінського районна м. Запоріжжя. Сума позову –
17000. Справа розглядається в Запорізькій окружній адміністративний суд  м.
Запоріжжя. Предмет позову про відшкодування штрафу за порушення законодавства
на ринку цінних паперів. Позов залишився без розгляду.
16. 16.08.2012р. Позивач Куденцов А.П. Сума позову – 100000 грн. Справа
розглядається вХортицькому районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову –
стягнення моральної  шкоди. Позов –у задоволенні позову відмовлено. 
17. 30.08.2012р. Позивач Михальський С.М. Сума позову – по 1961,79 грн. кожного
місяця; 125 946,29 грн. Справа розглядається у Орджонікідзевському районному суд і
м. Запоріжжя. Предмет позову – підвищення розміру стягнення шкоди з 01.07.2012р.;
стягнення сум шкоди за період  з 2002 по 01.07.2012 р. з урахуванням мінімальної
заробітної  плати; проведення автоматичної  індексації  сум повернень мінімальної
заробітної  плати. Позов –у задоволенні трьох потреб відмовлено. 
18. 25.09.2012р. . Позивач Водостої в В.Н.Сума позову – 100000 грн. Справа
розглядається в Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову –
стягнення моральної  шкоди. Позов – сторонами укладено мирну угоду. ПАТ «ЗАлК»
відшкодував Водостоєву В.Н. моральну шкоду в сумі 20000 грн.
19. 12.10.2012р. Позивач Гайдай В.Г. Сума позову – 100000 грн. Справа розглядається
в Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову – стягнення
моральної  шкоди. Позов –частково задоволений, позову відшкодовано 20000 грн.
20. 25.12.2012р. Позивач Корбан В.А. Сума позову – 100000 грн. Справа розглядається
в Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову – стягнення
моральної  шкоди. Позов –частково задоволений, позову відшкодовано 10000 грн.
Позови, пред ’явлені ПАТ «ЗалК» в 2012 році (ПАТ «ЗАлК» -позивач).
1. 03.01.2012р. Відповідач ТОВ «Завод  Літкузмаш». Сума позову – 526251,70 грн.
Справа розглядається Господарським судом в м. Запоріжжя. Предмет позову –
визнання банкрутом (потреба кредитора за позовами (12 юр/2011 та 13 юр/2011).
Позов - 15.02.2012р. Постанова Гос. суду Зап. обл. Відкрита ліквідаційна процедуру
20.02.2013р. Визначив. Хоз. суду Зап. Обл. термін ліквідаційної  процедури продовжено
до 15.08.2013р.
2. 27.01.2012р. Відповідач Буренко А.С., Доронин В І. Сума позову – 246.грн.. Справа
розглядається в Орджонікідзевському районномусуд і м. Запоріжжя. Предмет позову –
крад іжка металевих деталей. Позов – документи передані начальнику колії  СЦБ ЖДЦ
Пищемухе В.А. Майно повернене. 
3.07.02.2012р. Відповідач ТОВ «Голметресурс». Сума позову – 229 795,92.грн. Справа
розглядається Господарським судом в м. Запоріжжя.Предмет позову – заборгованість
за договором оренди № 159Д(2009). Позов – 10.04.2012р. задоволено повністю.
Рішення суду виконано у повному обсязі.. 



4. 07.02.2012р. Відповідач ТОВ «Голметресурс». Сума позову – 40 288,75.грн. Справа
розглядається Господарським судом в м. Запоріжжя.Предмет позову – заборгованість
за договором оренди № 158Д(2009). Позов – 12.04.2012р. задоволено повністю.
Рішення суду виконано у повному обсязі.. 
5. 23.03.2012р. Відповідач СГНІ. Сума позову – 716399213.грн. Справа розглядається
Запорізьким окружним адміністративним судом в м. Запоріжжя. Предмет позову –
відміна податкового повідомлення 0001540808 від  07.11.2011р. Позов припинено до
набрання чинності Рішення по справі 2а-0870/10945/11. 
6. 04.04.2012р.Відповідач - невідома особа. Сума позову – 29509,34 грн. Справа
розглядається Заводським РВ УУМВС м. Запоріжжя.Предмет позову - крад іжка
металевої  труби. Предмет позову – документи передані начальнику д ілянки
шламоудаленія ДЕіК Смирнову М.В.
7. 16.05.2012р. Відповідач СГНІ. Сума позову – 716399213.грн. Справа розглядається
Запорізьким окружним адміністративним судом в м. Запоріжжя. Предмет позову –
відміна податкового повідомлення 0000110808 від  26.01.2012р. Позов05.06.2012р.
припинено до набрання чинності Рішення по справі № 0870/2899/12.
8. 04.07.2012р. Відповідач ТОВ «ІСП Форт» Сума позову –125267,28.грн. Справа
розглядається Господарським судом в м. Запоріжжя.Предмет позову –повернення
попередньої  оплати. Позов задоволено.
9. 12.07.2012р. . Відповідач СГНІ. Сума позову –5683115,60.грн. Справа розглядається
Запорізьким окружним адміністративним судом в м. Запоріжжя.Предмет позову –
стягнення попередньої  оплати по податку на прибуток. Позов –у задоволенні позову
відмовлено. 
10. 25.09.2012р.Відповідач -невідома особа. Сума позову – 36346,50 грн. Справа
розглядається Орджонікідзевському районному суд і м. Запоріжжя. Предмет позову -
крад іжка мідних частин, шин. Предмет позову – документи передані Ястребову Ю.В.
11. 24.10.2012р. Відповідач Найвища кваліфікаційна комісія судд ів Украї ни. Сума
позову – не має. Справа розглядається Найвищим Адміністративним судом Украї ни.
Предмет позову – про визнання незаконним і зобов'язати зробити певні д ії . Позов – у
задоволенні позову відмовлено повністю.
12. 31.10.2012р. Відповідач Голова Найвищої  ради юстиції . Сума позову – не має.
Справа розглядається Окружним Адміністративним судом м. Києва. Предмет позову –
про визнання противоправної  безд іяльності суб’єкту власних повноважень і
зобов'язати зробити певні д ії  незаконним і зобов'язати зробити певні д ії . Позов –у
задоволенні позову відмовлено повністю.
13. 02.11.2012р. Відповідач Виконавча дирекція Запорізького Обласного ФСС з
тимчасовій втраті працездатності. Сума позову – 4143,99. Справа розглядається
Запорізьким окружним господарським судом м. Запоріжжя. Предмет позову – про
часткове визнання противоправ і відміні Рішення № 338 від  29ю08.2012р. ( у частині
повернення грошових коштів Фонду та вживання штрафних санкцій. Позов –
задоволений в повному обсязі.
14. 20.11.2012р. Відповідач -невідома особа. Сума позову – 3267,48 грн. Справа
розглядається Заводським Р ОЗГУ ГУМВД м. Запоріжжя. Предмет позову - крад іжка
труби. Предмет позову – документи передані Смирнову М.
Позови, де ПАТ «ЗАлК» виступаєтретьою особою.
1. 06.02.2012р.Позивач «Запорізький міський виконком». Відповідач - «Орендоване
підприємство Запорізьке БТІ». Предмет позову – о визнанні права власності на
гуртожиток за вул. Сталеварів, 8 за «Запорізьким міським виконком».Справа
розглядається Господарським районним судом Запорізької  області. Позов
задоволено.
2. 05.06.2012р. Позивач Канева В.Н. Відповідач Каневої  Л.М., Канева Д.А., Каневой Т.А., 
Зарецкой Н.М. Предмет позову –про встановлення факту спадкоємства, видачу право
установчих документів, на акції Каневої  А.С. Справа розглядається Заводським
районним судом м. Запоріжжя. Позов– ПАТ «ЗАлК» подав заяву про розгляд  позову
без участі представника ПАТ «ЗАлК».
3. 01.08.2012р. Позивач Касярум В.В. Відповідач «УПФУ у Хортицькому районі м.
Запоріжжя» Предмет позову – о визнанні д ій противоправними. Справа розглядається
Хортицьким районним судом м. Запоріжжя. Позов – від крите скорочене провадження.
4. 10.08.2012р.Позивач Гребеник Г.С. Відповідач« УПФУ у Волноваському районі
Донецької  області». Предмет позову – о визнанні протизаконним відмови в
призначенні пільгової  пенсії . Справа розглядається Волноваським районним судом
Донецької  області. Позов – задоволений.
5. 10.08.2012р. Позивач Цикін В.М. Відповідач « УПФУ у Волноваському районі
Донецької  області». Предмет позову – о визнанні протизаконним відмови в
призначенні пільгової  пенсії . Справа розглядається Волноваським районним судом
Донецької  області. Позов – задоволений.
6. 14.09.2012р. Позивач«Запорізький міський виконком».Відповідач «Орендоване
підприємство Запорізьке БТІ». Предмет позову – о визнанні права власності на
гуртожиток за вул. Історична/Алмазна, 106/58 за Запорізькою міською радою. Справа
розглядається Господарським районним судом Запорізької  області. Позов залишився
без розгляду.

Інша інформація, яка може Інформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв



бути істотною для оцінки
інвестором фінансового
стану та результатів
д іяльності емітента, у тому
числі, за наявності,
інформацію про результати
та аналіз господарювання
емітента за останні три
роки у формі аналітичної
довідки в довільній формі

д iяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в товариствi, на сайтi
ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайтi пiдприємства www.zalk.pat.ua.



Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Оренд овані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
період у

на кінець
період у

на початок
період у

на кінець
період у

на початок
період у

на кінець
період у

1. Виробничого
призначення:

615531 227304 9112 4932 624643 232239

буд івлі та
споруди

162126 91930 0 65 162126 91995

машини та
обладнання

431264 124283 6679 2842 437943 127125

транспортні
засоби

17689 9113 2317 2015 20006 11128

інші 4452 1978 116 10 4568 1988

2.
Невиробничого
призначення:

909 313 5 0 914 313

буд івлі та
споруди

267 216 0 0 267 216

машини та
обладнання

298 85 5 0 303 85

транспортні
засоби

290 0 0 0 290 0

інші 54 12 0 0 54 12

Усього 616440 227617 9117 4932 625557 232549

Опис Цифри, наведені у таблиці, включають в себе інформацію про основні засоби (стр. 030 баланса) і
інвестиційну нерухомість (стр. 055 баланса). Орендовані основні засоби обліковуються за
балансом.
Терміни користування ОЗ:
буд iвлi та споруди - 15 - 20 рокiв ;
обладнання - 2-5 рокiв;
транспортнi засоби - 5 рокiв;
iншi - 4-12 рокiв.
Первiсна вартiсть ОЗ на кінець 2012 року становила 608904 тис.грн. 
Склад  основних засобiв (первiсна вартiсть):
- земельні д ілянки – 0 тис.грн.
- інвестиційна нерухомість 34453 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальнi пристрої  132127 тис.грн.
- машини та обладнання 422295тис.грн.
- траспортнi засоби 15750 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар 2508 тис.грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи 708 тис.грн.
- інше 1063 тис.грн.
Знос ОЗ на кінець 2012 року склав 381287 тис.грн, а саме:
- земельні д ілянки – 0 тис.грн.
- інвестиційна нерухомість 0 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальнi пристрої  69716 тис.грн.
- машини та обладнання 300382 тис.грн.
- траспортнi засоби 8565 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар 1651 тис.грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи 712 тис.грн.
- інше 261 тис.грн.
На 31.12.2011р. коефiцiєнт зносу ОЗ склав по групах: 
- земельні д ілянки 0 %
- інвестиційна нерухомість 0 %
- будинки, споруди та передавальнi пристрої  52,7643 %
- машини та обладнання 71,1308 %
- траспортнi засоби 54,3809 %
- iнструменти, прилади, iнвентар 65,8293 %
- інше 24,5531 %.
Станом на кiнець звiтнього перiоду ступiнь зношеностi основних фонд iв–62,6182%, у тому числi
промислово-виробничих – 62,6172 %, 
Коефiцiєнт оновлення основних засобів – 0,75%. 



Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 271820 тис. грн. 
Первісна вартість переданих в оперативну оренду ОЗ на 31.12.2012р. складає 35309 тис. грн.
Для виробництва алюмінію сирця та люмінієвої  катанки ОЗ використовуються на 38%, для
виробництва глинозему та технічного кремнію ОЗ не використовуються. 
Вартість ОЗ, що взяті в операційну оренду складає 4932 тис.грн, а саме:
1.Державне пiдприємство «ЗАФ»: електровантажники, договiр оренди до 01.04.2013р., вартiсть -
1941 тис.грн.
2. ТОВ СЦ "Металург": основнi засоби виробничого призначення, офiсне обладнання, договiр
оренди до 31.12.2013р., вартiсть - 2991тис. грн. 
Змiни в загальному розмiрi активiв ПАТ "ЗАлК", що трапились протягом 2012 року: 
Списано або вiдчужено основних засобiв на суму 14213 тис.грн. у тому числi: 
1. Виробничого призначення:
буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 685 тис.грн.; 
машини та обладнання на суму 13163 тис.грн.; 
транспортнi засоби на суму 300 тис.грн.; 
iншi на суму 65 тис.грн. 
2. Невиробничого призначення: 
буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 0 тис.грн.; 
машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; 
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на суму 0 тис.грн. 
Придбано основних засобiв на суму 1683 тис.грн. у тому числi:
1.Виробничого призначення: 
буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 129 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 1520 тис.грн.;
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.;
iншi на 34 тис.грн. 
2.Невиробничого призначення: 
буд iвлi, споруди та передавальнi пристрої  на суму 0 тис.грн.;
машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; 
транспортнi засоби на суму 0 тис.грн.; 
iншi на суму 0 тис.грн. 
Нараховано амортизацiйних вiдрахувань на суму 382811 тис.грн.
Умови користування ОЗ задовільні. Обмеження права власностi на основнi засоби ПАТ "ЗАлК"
вiдсутнi. Суттєвих змін у вартості ОЗ не було. Оформленi у заставу основні засобiв вiдсутнi.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За поперед ній період

Розрахункова
вартість чистих
активів
(тис.грн.)

-1411816 -818493

Статутний
капітал
(тис.грн.)

155682 155682

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

155682 155682

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд  17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку
2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв Украї ни 31.03.99 N 87. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi
активи + Витрати майбутнiх перiод iв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання -
Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiод iв

Висновок Вартість чистих активів не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій ст.
155 Цивільного кодексу Украї ни.



Інформація про зобов'язання емітента

Вид и
зобов'язань

Д ата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис.грн.)

Від соток за користування коштами
(від соток річних)

Д ата
погашення

Кредити банку X 572698 X X

у тому числі:

Довгострокова
позика (в доларах
США)

15.06.2007 572698 6.5 13.06.2014

Зобов'язання за
цінними паперами

X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за
кожним власним
випуском):

X 0 X X

за іпотечними
цінними паперами
(за кожним
власним
випуском):

X 0 X X

за сертифікатами
ФОН (за кожним
власним
випуском):

X 0 X X

за іншими цінними
паперами (у тому
числі за похідними
цінними
паперами) (за
кожним видом):

X 0 X X

за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні
права (за кожним
видом):

X 0 X X

за векселями
(всього)

X 0 X X

Податкові
зобов'язання

X 1484 X X

Фінансова
допомога на
зворотній основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 1264124 X X

Усього
зобов'язань

X 1838306 X X

Опис До iнших зобовязань вiднесенi: відстрочені податкові зобов`язання - 28139 тис.грн.;
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги - 392716 тис.грн., поточнi зобов`язання
з одержаних авансів - 220 тис.грн.,поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування - 323
тис.грн., поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi - 861 тис.грн., поточна
зоборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 494171 тис.грн., iншi поточнi зобов`язання
- 347694 тис.грн.



Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п

Основний
вид

прод укції*

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої прод укції

у натуральній
формі (фізична

од . вим. **)

у
грошовій

формі
(тис.грн.)

у від сотках д о
всієї

виробленої
прод укції

у натуральній
формі (фізична

од . вим. **)

у
грошовій

формі
(тис.грн.)

у від сотках д о
всієї

реалізованої
прод укції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Алюміній
товарний

14829 т 297507 64.8 19132 т 386768 99.8

Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад  витрат* Від соток від  загальної собівартості реалізованої прод укції (у від сотках)

1 2 3

1 Сировина і матеріали 86.1



Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2012 1 0

2 2011 2 1

3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так Ні

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X

Реєстратор  X

Депозитарій  X

Інше (запишіть)  

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X

Акціонери, які волод іють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X

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

Так Ні

Підняттям карток  X

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X

Інше (запишіть)  

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні

Реорганізація  X

Внесення змін до статуту товариства  X

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання голови та членів наглядової  ради, прийняття рішення про припинення ї х
повноважень

X  

Обрання голови та членів ревізійної  комісії  (ревізора), прийняття рішення про
дострокове припинення ї х повноважень

 X

Інше (запишіть)  

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



Який склад наглядової ради (за наявності)?

осіб

Кількість членів наглядової  ради 7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що волод іють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що волод іють менше 10 відсотків акцій 7

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової  ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні

Стратегічного планування  X

Аудиторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інше (запишіть) д /н

Інше (запишіть) д /н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відд іл, що відповідає за роботу з акціонерами? так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою  X

Винагорода є відсотком від  чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

 X

Винагорода виплачується у вигляд і цінних паперів товариства  X

Члени наглядової  ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) д /н

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

Так Ні

Галузеві знання і досвід  роботи в галузі  X

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X

Відсутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X

Відсутні будьякі вимоги X  

Інше (запишіть)  

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?

Так Ні

Новий член наглядової  ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства

X  

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

 X

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

 X



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

 X

Інше (запишіть) д /н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так

Кількість членів ревізійної  комісії  4 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної  комісії  протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори
акціонерів

Засід ання
нагляд ової

рад и

Засід ання
правління

Члени правління (директор) ні ні ні

Загальний відд іл ні ні ні

Члени наглядової  ради (голова наглядової
ради)

ні ні ні

Юридичний відд іл (юрист) ні ні ні

Секретар правління ні ні ні

Секретар загальних зборів ні ні ні

Секретар наглядової  ради ні ні ні

Корпоративний секретар ні ні ні

Відд іл або управління, яке відповідає за роботу
з акціонерами

так так так

Інше

Інше (запишіть)

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

кожного з цих питань?

Загальні збори
акціонерів

Нагляд ова
рад а

Виконавчий
орган

Не належить
д о

компетенції
жод ного
органу

Визначення основних напрямів
д іяльності (стратегії )

ні так ні ні

Затвердження планів
д іяльності (бізнеспланів)

ні так ні ні

Затвердження річного
фінансового звіту або балансу
чи бюджету

так ні ні ні

Обрання та від кликання
голови правління

так ні ні ні

Обрання та від кликання членів
правління

ні ні ні ні

Обрання та від кликання
голови наглядової  ради

ні так ні ні

Обрання та від кликання членів
наглядової  ради

так ні ні ні

Обрання та від кликання
голови та членів ревізійної
комісії

так ні ні ні

Визначення розміру
винагороди для голови та
членів правління

ні ні ні так

Визначення розміру так ні ні так



винагороди для голови та
членів наглядової  ради

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів
правління

ні так ні ні

Прийняття рішення про
додатковий випуск акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення
власних акцій

так ні ні ні

Затвердження аудитора ні так ні ні

Затвердження договорів,
щодо яких існує конфлікт
інтересів

ні ні ні так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи ї х суму, від  імені акціонерного товариства? так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової  особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком д іяти в інтересах

акціонерного товариства? ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів  X

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган (правління)  X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію  X

Положення про акції  акціонерного товариства  X

Положення про порядок розпод ілу прибутку  X

Інше (запишіть) д /н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?

Інформація
розповсюд жується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюд нюється
в

загальнод оступній
інформаційній базі

д аних Д КЦПФР
про ринок цінних

паперів

Д окументи
над аються

д ля
ознайомлення

безпосеред ньо
в акціонерному

товаристві

Копії
д окументів
над аються

на запит
акціонера

Інформація
розміщується на

власній
інтернетсторінці

акціонерного
товариства

Фінансова
звітність,
результати
д іяльності

ні так так так так

Інформація
про
акціонерів,
які
волод іють
10 відсотків
та більше
статутного
капіталу

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління

ні так так так так



товариства

Статут та
внутрішні
документи

ні ні так так так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після ї х
проведення

ні ні так так так

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

ні так так так так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку? так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

Не проводились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так Ні

Загальні збори акціонерів  X

Наглядова рада X  

Правління або директор  X

Інше (запишіть) д /н
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень  X

Не задовольняли умови договору з аудитором  X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) д /н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської д іяльності акціонерного товариства
в минулому році?

Так Ні

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X

Відд іл внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X

Інше (запишіть) д /н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?



Так Ні

З власної  ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X

За дорученням наглядової  ради  X

За зверненням виконавчого органу  X

На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад  10 відсотків
голосів

 X

Інше (запишіть) д /н
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері

корпоративного управління чи фінансового менеджменту? так



Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?

Так Ні

Випуск акцій  X

Випуск депозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кредити банків  X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X

Інше (запишіть)  

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори X

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції  протягом наступних трьох років  

не визначились  
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції  до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох

років? так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції  у депозитарній системі Украї ни,

протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі - особа)?

Так Ні

Не задовольняв
професійний
рівень особи

 X

Не задовольняли
умови договору з
особою

 X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів  X

суду  X

Інше (запишіть) За останні три роки зміна особи, яка веде облік прав власності на акції  у депозитарній системі
Украї ни, відбулась у зв`язку з проведенням дематеріалізації  у 2010 році у відповідності до
закону "Про акціонерні товариства".

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його

прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного

управління? ні; укажіть, яким чином ї ї  оприлюднено: д /н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в

акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення ї х тексту), відхилення та причини такого відхилення
протягом року. д /н



Звіт про корпоративне управління

Вкажіть мету провадження д іяльності фінансової
установи.

д /н

Перелік власників істотної  участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код  за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), ї х відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміну ї х
складу за рік.

д /н

Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової  ради та виконавчого органу
фінансової  установи внутрішніх правил, що призвело до
запод іяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д /н

Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної  влади до фінансової  установи, у
тому числі до членів ї ї  наглядової  ради та виконавчого
органу, або про відсутність таких заход ів.

д /н

Вкажіть на наявність у фінансової  установи системи
управління ризиками та ї ї  ключові характеристики або
про відсутність такої  системи.

д /н

Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю),
а також дані, зазначені в примітках до фінансової  та
консолідованої  фінансової  звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д /н

Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про ї х відсутність.

д /н

Вкажіть результати оцінки активів у разі ї х купівлі-
продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової  установи розмір.

д /н

Вкажіть інформацію про операції  з пов'язаними особами,
в тому числі в межах однієї  промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року
(така інформація не є комерційною таємницею), або про
ї х відсутність.

д /н

Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які зд ійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д /н

Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової  ради фінансової  установи, призначеного
протягом року (для юридичної  особи зазначаються: код
за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичної  особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, загальний стаж аудиторської  д іяльності.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, ротацію аудиторів у фінансовій установі
протягом останніх п'яти років.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
аудитора, стягнення, застосовані до аудитора

д /н



Аудиторською палатою Украї ни протягом року, та факти
подання недостовірної  звітності фінансової  установи,
що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які зд ійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг.

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляду скарг.

д /н

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової  установи,
уповноваженого розглядати скарги.

д /н

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що над ійшли, та кількість задоволених скарг).

д /н

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів до суду стосовно надання фінансових послуг
фінансовою установою та результати ї х розгляду.

д /н



Дата 01.01.2013

Підприємство за ЄДРПОУ 00194122

Територія за КОАТУУ 2310137200

Організаційно-правова форма господарювання за
КОПФГ

230

Орган державного управління за СПОДУ 6544

Вид  економічної  д іяльності за КВЕД 24.42

Середня кількість працівників 392

Адреса: 69032, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, буд .15

Складено за міжнародними стандартами фінансової  звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

станом на 31.12.2012

Актив Код  ряд ка На початок
звітного період у

На кінець звітного
період у

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 123 91

первісна вартість 011 135 131

накопичена амортизація 012 12 40

Незавершені капітальні інвестиції 020 9862 9797

Основні засоби:

залишкова вартість 030 586020 193164

первісна вартість 031 591017 574451

знос 032 4997 381287

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

первісна вартість 036 0 0

накопичена амортизація 037 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції :

які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040 0 0

інші фінансові інвестиції 045 634 634

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 116276 116276

Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість
інвестиційної  нерухомості

055 30420 34453

Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної
нерухомості

056 30420 34453

Вписуваний рядок - Знос інвестиційної  нерухомості 057 0 0

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 97 51

Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розд ілом I 080 743432 354466

II. Оборотні активи



Виробничі запаси 100 115792 82977

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 2079 3750

Готова продукція 130 17486 6341

Товари 140 21880 5178

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 46477 36495

первісна вартість 161 53452 43216

резерв сумнівних боргів 162 6975 6721

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 43869 36992

за виданими авансами 180 1696 531

з нарахованих доход ів 190 0 0

із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1710 2174

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та ї х еквіваленти:

в національній валюті 230 14927 11474

у тому числі в касі 231 0 0

в іноземній валюті 240 209 2

Інші оборотні активи 250 4627 4650

Усього за розд ілом II 260 270752 190564

III. Витрати майбутніх період ів 270 14 253

Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 10180 101

Баланс 280 1024378 545384

Пасив Код  ряд ка На початок
звітного період у

На кінець звітного
період у

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 155682 155682

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 446938 349252

Резервний капітал 340 1414 1414

Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1422527 -1918164

Неоплачений капітал 360 0 0

Вилучений капітал 370 0 0

Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розд ілом I 380 -818493 -1411816

Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 1360 1181

Інші забезпечення 410 76326 117713

Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0

Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у
страхових резервах

416 0 0



Цільове фінансування(2) 420 0 0

Усього за розд ілом II 430 77686 118894

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 812163 572698

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 28139

Інші довгострокові зобов'язання 470 2686 0

Усього за розд ілом III 480 814849 600837

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

510 253836 494171

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 331976 392716

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 88700 220

з бюджетом 550 1432 1484

з позабюджетних платежів 560 0 0

зі страхування 570 402 323

з оплати праці 580 1018 861

з учасниками 590 0 0

із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з
необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605 318 0

Інші поточні зобов'язання 610 272654 347694

Усього за розд ілом IV 620 950336 1237469

V. Доходи майбутніх період ів 630 0 0

Баланс 640 1024378 545384

Керівник О.В.Котюк
Головний бухгалтер І.Й.Сичова

В 2012 році була проведена незалежна оцінка буд івель, споруд , машин і устаткування, транспортних засобів, об'єктів
незавершеного капітального буд івництва. Для усіх операційних спеціалізованих активів, вартість яких розрахована із
застосуванням амортизованих витрат заміщення додатково проведено визначення цінності використання і
проведений тест на знецінення для виявлення можливої  величини знецінення згідно вимог МСБЗ 36. Виявлене
знецінення було розпод ілене пропорційно амортизованій вартості заміщення на спеціалізовані операційні активи
Компанії .
Дебіторська заборгованість з платежів до бюджету перекласифікована в довгострокову у зв'язку з невизначеністю
одержання економічних вигод  протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Інша довгострокова дебіторська
заборгованість в частині платежів до бюджету відображена за вирахуванням знецінення.
Станом на 31 грудня в 2012 р. у зв'язку зі зменшенням корисності було створено 100 % резерв за передплатами
номінальною вартістю 124 тис.грн. (у 2011 р.: 2 тис.грн.).
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

станом на 31.12.2012

Стаття Код  ряд ка За звітний період За поперед ній
період

1 2 3 4

Доход  (виручка) від  реалізації  продукції  (товарів, робіт,
послуг)

010 461892 654549

Податок на додану вартість 015 71976 106147

Акцизний збір 020 0 0

025 0 0

Інші вирахування з доходу 030 379 2581

Чистий доход  (виручка) від  реалізації  продукції  (товарів,
робіт, послуг)

035 389537 545821

Собівартість реалізованої  продукції  (товарів, робіт,
послуг)

040 360193 520758

Валовий:

прибуток 050 29344 25063

збиток 055 0 0

Інші операційні доходи 060 16665 35878

Вписуваний рядок - У т. ч. дохід  від  первісного визнання
біологічних активів і сільськогосподарської  продукції ,
одержаних у наслідок сільськогосподарської  д іяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 45935 47824

Витрати на збут 080 3698 3897

Інші операційні витрати 090 420065 280347

Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від  первісного
визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції , одержаних у наслідок сільськогосподарської
д іяльності

091 0 0

Фінансові результати від  операційної  д іяльності:

прибуток 100 0 0

збиток 105 -423689 -271127

Доход  від  участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 267 7

Інші доходи(1) 130 4173 37104

Фінансові витрати 140 75053 72180



Втрати від  участі в капіталі 150 0 0

Інші витрати 160 6072 248883

Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від  впливу
інфляції  на монетарні статті

165 0 0

Фінансові результати від  звичайної  д іяльності до оподаткування:

прибуток 170 0 0

збиток 175 -500374 -555079

Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від  припиненої
д іяльності та/або прибуток від  переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення
д іяльності

176 0 0

Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від  припиненої
д іяльності та/або збиток від  переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення
д іяльності

177 0 0

Податок на прибуток від  звичайної  д іяльності 180 0 534

Вписуваний рядок - Дохід  з податку на прибуток від
звичайної  д іяльност

185 44545 0

Фінансові результати від  звичайної  д іяльності:

прибуток 190 0 0

збиток 195 -455829 -555613

Надзвичайні:

доходи 200 0 0

витрати 205 0 0

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0

Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0

Чистий:

прибуток 220 0 0

збиток 225 -455829 -555613

Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального
заохочення

226 0 0

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код  ряд ка За звітний період За поперед ній
період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 288096 439632

Витрати на оплату праці 240 21966 44449

Відрахування на соціальні заходи 250 7615 15118

Амортизація 260 382843 10636

Інші операційні витрати 270 33314 66010

Разом 280 733834 575845

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код  ряд ка За звітний період За поперед ній
період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 622729120 622729120

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 622729120 622729120

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.73199 0.89222

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 330 0.73199 0.89222



акцію

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

В 2012 р. доход  підприємства формувався з доходу від  реалізації  алюмінію 311,630 тис.грн. та доходу від  реалізації
товарів 78,286 тис.грн.
Собівартість складалась з наступних статей: - Матеріальні витрати 251,273 тис.грн.; - Собівартість реалізованих
послуг 76,282 тис.грн.; - Оплата праці та нарахування 11,975 тис.грн.; - Витрати на амортизацію 7,983 тис.грн.; -
Енерговитрати 6,234 95,349 тис.грн.; - Послуги промислового характеру 3,195 тис.грн.; - Податки та обов'язкові платежі
68 тис.грн.; - Інші витрати 3,183 тис.грн.
Адміністративні витрати були наступними: - Податки та обов'язкові платежі 14,034 тис.грн.; - Оплата праці та
нарахування 10,398 тис.грн.; - Витрати на амортизацію 4,159 тис.грн.; - Витрати по закупівлі тепло-електроенергії
3,850 тис.грн.; - Послуги по IT забезпеченню 2,047 тис.грн.; - Юридичні послуги 1,951 тис.грн.; - Послуги по веденню
бухгалтерського обліку 1,782тис.грн.; - Аудиторські послуги 1,392 тис.грн.; - Транспортні послуги 1,014 тис.грн.; -
Послуги по обслуговуванню обладнання 787 тис.грн.;
- Телекомунікаційні послуги 659 тис.грн.; - Послуги по прибиранню 420 тис.грн.; - Послуги за страхуванням 343 тис.грн.;
- Банківські послуги 257 тис.грн.; - Інші витрати 2,842 тис.грн.
Витрати на збут мали склад : - Оплата праці та нарахування 1,131 тис.грн.; - Транспортні послуги 723 тис.грн.; - Тара та
тарні матеріали 595 тис.грн.; - Послуги з оренди 449 тис.грн.; - Витрати на амортизацію 178 тис.грн.; - Допоміжні
матеріали, запчастини 90 тис.грн.; - Витрати по закупівлі тепло-електроенергії  80 тис.грн.; - Послуги сторонніх
організацій 11 тис.грн.; - Інші витрати 441 тис.грн.
Інші доходи-витрати складались з: 
- Результат від  реалізації  дочірньої  компанії  127 тис.грн.;
- Дохід  від  реалізації  інших послуг 5,890 тис.грн.;
- Результат від  реалізації  оборотних активів 4,458 тис.грн.;
- Дохід  від  оприбуткування металобрухту одержаного від  списання основних засобів 3,360 тис.грн.; 
- Інші доходи 7,001 тис.грн.;
- Витрати на амортизацію (362,555) тис.грн.;
- Відсоткові витрати за програмою з встановленими виплатами (6,366) тис.грн.;
- Курсова різниця (6,039) тис.грн.;
- Списання необоротних активів (6,072) тис.грн.;
- Оплата праці та нарахування (3,730) тис.грн.;
- Результат від  реалізації  запасів (40) тис.грн.;
- Інші витрати (41,333) тис.грн.
Фінансові витрати, включають нараховані відсотки за позиками,що надані ПАТ «ЗАлК» компанією JUDSON TRADING
LIMITED. 
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РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

станом на 31.12.2012

Стаття Код За
звітний
період

За аналогічний період
поперед нього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної  д іяльності Надходження від :
Реалізації  продукції  (товарів, робіт, послуг)

010 216995 246057

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 300441 386120

Повернення авансів 030 861 35319

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 589 1852

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 5 0

Отримання субсид ій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 1 4

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 6 41

Інші надходження 080 11457 293059

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 290526 517517

Авансів 095 70454 102340

Повернення авансів 100 90652 177612

Працівникам 105 18165 35392

Витрат на відрядження 110 258 515

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 647 15

Зобов'язань з податку на прибуток 120 76 21

Відрахувань на соціальні заходи 125 34996 31703

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 18391 21682

Цільових внесків 140 915 691

Інші витрачання 145 14984 91541

Чистий рух коштів до надзвичайних под ій 150 -9709 -16577

Рух коштів від  надзвичайних под ій 160 0 0

Чистий рух коштів від  операційної  д іяльності 170 -9709 -16577

II. Рух коштів у результаті інвестиційної  д іяльності Реалізація:
фінансових інвестицій

180 6077 0

необоротних активів 190 722 184



майнових комплексів 200 0 0

Отримані: відсотки 210 0 0

дивіденди 220 0 732

Інші надходження 230 0 0

Придбання:

фінансових інвестицій 240 0 0

необоротних активів 250 755 6854

майнових комплексів 260 0 0

Інші платежі 270 0 0

Чистий рух коштів до надзвичайних под ій 280 6044 -5938

Рух коштів від  надзвичайних под ій 290 0 0

Чистий рух коштів від  інвестиційної  д іяльності 300 6044 -5938

III. Рух коштів у результаті фінансової  д іяльності Надходження
власного капіталу

310 0 0

Отримані позики 320 0 0

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 0 0

Сплачені дивіденди 350 0 0

Інші платежі 360 0 0

Чистий рух коштів до надзвичайних под ій 370 0 0

Рух коштів від  надзвичайних под ій 380 0 0

Чистий рух коштів від  фінансової  д іяльності 390 0 0

Чистий рух коштів за звітний період 400 -3665 -22515

Залишок коштів на початок року 410 15136 38851

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 5 -1200

Залишок коштів на кінець року 430 11476 15136

Керівник О.В.Котюк
Головний бухгалтер І.Й.Сичова

В результаті д іяльності підприємства виник рух грошових коштів – надходження від  продажу продукції , робіт, послуг,
виплати постачальникам, за послуги, виплата заробітної  плати працівникам, перерахування обов’язкових податків та
зборів, тощо.
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Складено за міжнародними стандартами фінансової  звітності

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

станом на 31.12.2012

Стаття Код Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Д од атковий
вклад ений

капітал

Інший
д од атковий

капітал

Резервний
капітал

Нерозпод ілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на
початок року

010 155682 0 0 446938 1414 -1422527 0 0 -818493

Коригування:

Зміна облікової
політики

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

050 155682 0 0 446938 1414 -1422527 0 0 -818493

Переоцінка активів:

Дооцінка
основних засобів

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних
засобів

070 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
незавершеного
буд івництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка
незавершеного
буд івництва

090 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
нематеріальних
активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка
нематеріальних
активів

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

130 0 0 0 0 0 -455829 0 0 -455829

Розпод іл прибутку:

Виплати
власникам
(дивіденди)

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
статутного
капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
Резервного
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до
капіталу

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0



200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій
(часток)

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки
в капіталі

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання
невідшкодованих
збитків

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно
отримані активи

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 -97686 0 -39808 0 0 -137494

Разом змін в
капіталі

290 0 0 0 -97686 0 -495637 0 0 -593323

Залишок на
кінець року

300 155682 0 0 349252 1414 -1918164 0 0 -
1411816

Керівник О.В.Котюк
Головний бухгалтер І.Й.Сичова

Станом на 31.12.2011 року омновним власником статутного капіталу є "VelbayHoldingsLimited" (Кiпр), цого частка
становить 607446012 акції  (97.5458% статутного фонду Компанії ). Усі дозволені до випуску акції  станом на
31.12.2012 р. були повністю оплачені.



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ  ФІНАНСОВОЇ  ЗВІТНОСТІ
(суми наведені в тисячах гривень, якщо не зазначене інше)

1. Інформація про Підприємство
ВАТ "ЗАлК" створено шляхом перетворення державного підприємства "Запорізький виробничий

алюмінієвийкомбінат" згідно Розпорядження Запорізької  обласної  державної  адміністрації від  22.08.1994 р. № 23-р
та у відповідності до Указу Президента Украї ни від  15.06.93 р. № 210/93 "Про корпоратизаціюпідприємств", Указу

Президента Украї ни від  21.02.94 р. № 61/97 "Про додаткові заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькій,
Запорiзькiй, Луганській обласним державним адміністраціям повноважень з управління майном, яке знаходиться в

загальнодержавнійвласності". 
Реєстрація ВАТ "ЗАлК" зд ійснена 30 вересня 1994 р. Розпорядженням Запорізької міської  Ради народних депутатів

№ 275р в 2004 році продажем на Донецькійфондовийбiржi 25 % пакету акцій, що належав державі в особі Фонду
Державного Майна Украї ни, була завершена приватизація ВАТ "ЗАлК", таким чином на цей час в статутному фонд і

товариства відсутня державна частка.
Нова редакція Статуту затверджена Загальними Зборами Акціонерів ВАТ «ЗАлК» (Протокол №15 від  20 квітня 2011
року) та зареєстрована 31 травня 2011 року Виконавчим комітетом Запорізької  міської  ради Запорізької  області за

номером 11031050022000000, яким приведено статут у відповідність до норм Закону Украї ни «Про акціонерні
товариства».

Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
Скорочене найменування ПАТ «ЗАлК»

Організаційно-правова форма Публічнеакціонерне товариство 
Код  за ЄДРПОУ 00194122

Код  території  за КОАТУУ 2310137200
Територія (область) Украї на, Запорізька область

Район Орджонiкiдзенський р-н
Поштовий індекс 69032

Населений пункт м. Запоріжжя
Вулиця, будинок Південне шосе, 15

Міжміський код  та телефон +38 (0612) 212-26-99
Факс +38 (0612) 212-27-57

Станом на 31 грудня 2012 року власником Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий
комбінат» є VelbayHoldingsLimited (Кіпр д /н 2036 NikosiaFilimona, 12), що входить в Групу РУСАЛ.

Товариство взяте на облік у Державній податковій інспекції  м. Запоріжжя 01.10.1997 року за №137.
Товариство є:

платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах за ставкою, передбаченою п.10.1. ст.10. Закону
Украї ни „Про оподаткування прибутку підприємств” (в редакції  Закону Украї ни № 283/97-ВР від  22.05.1997 року) а з

01.04.2011 р. - згідно вимог Розд ілу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового Кодексу Украї ни.
платником податку на додану вартість (індивідуальний податковий номер 001941208245, свідоцтво про реєстрацію

платника податку на додану вартість № 11045348, видане 18.03.02 року Державною податковою інспекцією по
роботі з великими платниками податків в м. Запоріжжя), а з 01.04.2011 р. - згідно вимог Розд ілу V «Податок на

додану вартість» Податкового Кодексу Украї ни.
ПАТ«Запорізькийалюмінієвийкомбінат»(РУСАЛ) крупний виробник алюмінію, легованих сплавів на його основіта

кристалічного кремнію.
Продукція:

Групи товарів Алюмінієвий квадрат,Алюмінієвий прокат,Алюміній, Алюміній в виробах,Алюміній вторинний,Алюміній
високої  чистоти,Алюміній гранульований,Алюміній для розкислення, Алюміній рід кий, Алюміній круги

Групипослуг Литво алюмінієве, Переробка алюмінієвого лому
2. Здатність Групи продовжувати д іяльність на безперервній основі

За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, збиток, що належить власникам материнського Підприємства,
складає418,896 тис. грн. При цьому станом на 31 грудня 2012 року, поточні зобов'язання Групи перевищували ї ї

поточні активи на 1,046,549тис. грн. 
Протягом останніх років економічна ситуація на підприємстві погіршується. Факторами збиткової  д іяльності

Підприємства є енергоємність виробництва, що пов'язана в тому числі з підвищенням тарифів на електроенергію.
Внаслідок чого виникає дефіцит оборотних засобів який не дозволяє зд ійснювати в повному обсязі капітальний і

поточний ремонти основного технологічного устаткування, в зв'язку з чим, кількість електролізерів плавно
скорочується, як наслідок, зменшується об'єм виробництва алюмінію.

Вирішення проблемних питань Підприємства знаходиться під  особливою увагою Компанії  РУСАЛ та Уряду Украї ни
протягом останніх років. Так, за участю центральних органів виконавчої  влади створено Міжвідомчу робочу групу з

під готовки рішення щодо забезпечення подальшого функціонування підприємства.
На виконання доручення Кабінету Міністрів Украї ни від  19.01.2011 року № 2965/01/-11 Мінекономіки разом з іншими

центральними органами виконавчої  влади та НКРЕ розглянуто проблемні питання функціонування ВАТ «ЗАлК»,
порушені у листі Компанії  РУСАЛ від  17.01.2011 року № 01-70-06/11, стосовно встановлення диференційованого
тарифу на електроенергію для підприємства, повернення податку на додану вартість та викуп фольгопрокатного

обладнання та організації  виробництва фольги. Міністерство економіки Украї ни за результатами проведеної  роботи
надало пропозиції  за наголошеними питаннями та пропозицію прийняти участь у нарад і щодо запропонованих

шляхів вирішення питань, висвітлених у зверненні Компанії  РУСАЛ. 
25.03.2011 року на виконання доручення Кабінету Міністрів Украї ни від  10.03.2011 р. №2965/2/1-11 та з метою

вирішення проблемних питань функціонування ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в Мінекономіки



було проведено нараду за участю представників зацікавлених центральних органів виконавчої  влади. Згідно
протоколу наради з розгляду проблемних питань функціонування ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий
комбінат» було розглянуто питання про те що, протягом тривалого часу залишається невирішеним питання

встановлення для підприємства роздрібного тарифу на електроенергію, який забезпечить його рентабельну роботу.
Генеральний директор ВАТ «ЗАлК» наголосив на необхідності встановлення для підприємства пільгового тарифу на

електроенергію та погодився з пропозицією членів наради щодо проведення аналізу економічної  ефективності
виконання необхідних для цього умов (поглиблення процесу переробки первинного алюмінію, запуск

фольгопрокатного виробництва, погашення кредиту взятого під  гарантії  Уряду для закупівлі фольгопрокатного
обладнання). За результатами проведеної  наради вирішили наступне. Обговорення питання встановлення

диференційованого тарифу на електричну енергію для енергоємних підприємств, в тому числі ВАТ «ЗАлК», можливе у
разі взяття підприємством наступних зобов'язань:

погашення кредиту та викуп фольгопрокатного обладнання взятого під  гарантії  Уряду;
організація фольгопрокатного виробництва;

створення на базі підприємства високотехнологічного виробництва з високим рівнем доданої  вартості кінцевого
продукту (первинного алюмінію), що забезпечить зменшення сировинної  або низько-перед ільної  складової  у

експорті вітчизняної  продукції .
На момент закінчення аудиторських процедур питання надання ПАТ «ЗАлК» диференційованого тарифу не

вирішене.
Проте, залежність Групи від  д ій Уряду створює суттєву невизначеність, яка може викликати значні сумніви щодо
можливості Групи продовжувати д іяльність на безперервній основі, а отже, Група не зможе реалізувати активи і

виконати зобов'язання у процесі звичайної  операційної  д іяльності. Ця консолідована фінансова звітність не містить
жодних коригувань стосовно суми очікуваного відшкодування та класифікації  відображених сум активів та

зобов'язань, які можуть бути необхідними в разі неспроможності Групи продовжувати д іяльність на безперервній
основі.

3.1. Основа представлення
Консолідована фінансова звітність Групи складена за методом історичної  вартості, за виняткомосновних засобівта

фінансових інструментів, які відображені за справедливою вартістю.Консолідована фінансова звітність представлена
в украї нських гривнях із округленням усіх сум донайближчої тисячі (тис. грн.), якщо не зазначено інше.

Заява про відповідність
Консолідована фінансова звітність Групи під готовлена відповідно до Міжнародних стандартівфінансової  звітності

(надалі — "МСФЗ") у редакції , опублікованій Радою з Міжнародних стандартівфінансової  звітності (надалі — "Рада з
МСФЗ").

Основа консолідації
Консолідована фінансова звітність складається з фінансової  звітності материнської  компанії ,Публічне акціонерне
товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», та звітностей ї ї  консолідованих дочірніхпідприємств,
складених станом на 31 грудня кожного року. Фінансова звітність консолідованихдочірніх підприємств складена за
той же звітний рік, що і фінансова звітність материнської  компанії , іззастосуванням послідовної  облікової  політики.

Усі внутрішньогрупові залишки та операції , доходи івитрати, а також прибутки і збитки від  внутрішньогрупових
операцій, які визнаються в склад і активів,були виключені. Дочірні підприємства консолідуються з дати переходу

контролю над  підприємствомдо Групи, консолідація припиняється з дати втрати контролю з боку Групи.
Консолідована фінансова звітність станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився зазначеноюдатою, включає
фінансові звітності Публічногоакціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» танаступних

двох дочірніх підприємств:
Назва компанії  Основна д іяльність Відсоток волод іння

2012 2011
Дочірнє Підприємство ПАТ «ЗАлК» «Глухівський Кар’єр Кварцитів» Видобуток кварцитів Продано 100%

ТОВ "Завод  алюмінієвої  катанки" Виробництво алюмінієвої  катанки 100% 100%

3.2. Зміни в обліковій політиці
Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася в попередньому звітному році, за

винятком прийняття наведених нижче нових редакцій стандартів, що вступили в силу 1 січня 2012.
Поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відкладені податки» - Відшкодування активів, що лежать в

основі від кладених податків »
У поправці роз'яснюється механізм визначення від кладеного податку щодо інвестиційної  нерухомості, що
оцінюється за справедливою вартістю. У рамках поправки вводиться спростовне припущення про те, що
відкладений податок у відношенні інвестиційної  нерухомості, для оцінки якої  використовується модель

справедливої  вартості згідно МСФЗ (IAS) 40, має визначатися на основі припущення про те, що ї ї  балансова вартість
буде відшкодована за допомогою продажу. Крім того, в поправці введена вимога про необхідність розрахунку

відкладеного податку за активами, що не амортизуються, оцінюваним згідно моделі переоцінки в МСФЗ (IAS) 16,
тільки на основі припущення про продаж активу. Поправка набуває чинності для річних звітних період ів, що

починаються 1 січня 2012 р. або після цієї  дати. Поправка не мала впливу на фінансовий стан, фінансові результати
або інформацію, що розкривається Підприємством.

Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової  звітності» - «Значна
гіперінфляція і скасування фіксованих дат для компаній, вперше застосовують МСФЗ»

Рада з МСФЗ роз'яснила, яким чином компанія повинна відновити подання фінансової  звітності згідно з МСФЗ, після
того, як ї ї  функціональна валюта перестає бути схильною до гіперінфляції . Поправка застосовується до річних

звітних період ів, що начинаються 1 липня 2011 або після цієї  дати. Поправка не мала впливу на фінансовий стан,
фінансові результати або інформацію, що розкривається Підприємством.

Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації » - «Вдосконалені вимоги щодо розкриття
інформації  про припинення визнання»

Поправка вимагає розкриття додаткової  інформації  про фінансові активи, які були передані, але визнання яких не
було припинено, щоб дати можливість користувачам фінансової  звітності зрозуміти характер взаємозв'язку тих

активів, визнання яких не було припинено, і відповідних ї м зобов'язань. Крім того, з метою надати користувачам



фінансової  звітності можливості оцінити характер подальшої  участі компанії  в таких активах й ризики, пов'язані з
ним, поправкою передбачається розкриття інформації  про триваючу участь в активах, визнання яких припинене.
Поправка набуває чинності для річних звітних період ів, розпочинається 1 липня 2011 року або після цієї  дати. У

Підприємства відсутні активи з под ібними характеристиками, тому поправка не мала впливу на ї ї  фінансову звітність.
3.3. Суттєві облікові судження, оцінки та припущення

Під готовка консолідованої  фінансової  звітності у відповідності до МСФЗ потребує від  керівництвавинесення
суджень та припущень, які мають вплив на суми активів, зобов'язань та потенційнихзобов'язань, які представлені у
звітності на дату консолідованої  фінансової  звітності та відображенихсум доход ів від  реалізації  товарів, робіт та

послуг за звітний період . Оцінки та судження постійнооцінюються та базуються на досвід і керівництва та інших
факторах, включаючи очікування майбутніхпод ій, котрі припускаються достовірними у відповідності до обставин.

Таким чином, фактичнірезультати можуть відрізнятися від  оціночних.
Судження

У процесі застосування облікової  політики керівництвом Групи були зроблені певні судження, крімоблікових оцінок, які
мають суттєвий вплив на суми, відображені у консолідованій фінансовій звітності. Такісудження, зокрема, включають

правомірність припущення щодо безперервності д іяльності Групи.
Оцінки та припущення

Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерелоцінки
невизначеності на дату балансу фінансової  звітності, які несуть у собі значний ризик виникнення

необхідностівнесення суттєвих коригувань до балансової  вартості активів та зобов'язань протягом
наступногофінансового року.

Ризики, пов'язані з податковим та іншим законодавством
Украї нське законодавство щодо оподаткування та зд ійснення господарської  д іяльності, включаючиконтроль за

валютними та митними операціями, продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативніакти не завжди чітко
сформульовані, а ї х Тлумачення залежить від  точки зору місцевих, обласних іцентральних органів державної  влади
та інших органів державного управління. Часто точки зорурізних органів на певне питання відрізняються. Керівництво

вважає, що Група дотримувалась всіхнормативних положень, і всі передбачені законодавством податки та
відрахування були сплачені абонараховані. Водночас існує ризик того, що операції  й інтерпретації , що не були

поставлені під  сумніву минулому, можуть бути поставлені під  сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей
ризикзначно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред 'явлених позовів, що можутьбути

пред 'явлені, якщо такі взагалі існують, або ймовірність будь-якого несприятливого результату.
Група обліковує основні засоби, що ї й належать, за переоціненою вартістю, при цьому зменшення корисності

відображається у консолідованому звіті про сукупні прибутки і збитки, дооцінка основних засобів відображається у
склад і резерву на знецінення в склад і капіталу . Групазалучила незалежного оцінювача з метою визначення

справедливої  вартості основних засобів станомна 31 грудня 2011 року. В процесі оцінки визначалася справедлива
вартість об'єктів основних засобів з використанням:

• для спеціалізованого майна - амортизованої  вартості заміщення із застосуванням витратного підходу;
• для неспеціалізованого майна - ринкової  вартості як бази оцінки із застосуванням порівняльного підходу для
активів тих, що мають як операційний, так і не операційний характер участі в господарській д іяльності Компанії ;

Для усіх операційних спеціалізованих активів, вартість яких розрахована із застосуванням амортизованих витрат
заміщення додатково проведено визначення цінності використання і проведений тест на знецінення для виявлення

можливої  величини знецінення згідно вимог МСБЗ 36. Виявлене знецінення було розпод ілене пропорційно
амортизованій вартості заміщення на спеціалізовані операційні активи Компанії .Результатом переоцінки при

застосуванні різних оціночних підход ів єекономічне знецінення (балансова вартість активів перевищує суму ї х
очікуваного відшкодування).Отже, справедлива вартість спеціалізованих активів, що становить більшість всіх активів,

які булипереоцінені, була визначена як балансова вартість за вирахуванням економічного знецінення.Справедлива
вартість неспеціалізованих активів була визначена за моделлю ринкової  вартості.

Забезпечення за судовими процесами
Група виступає в якості відповідача в численних судових процесах зі свої ми контрагентами.Забезпечення за

судовими процесами є оцінкою керівництва можливих втрат, що можуть бутипонесені в результаті негативних
судових рішень.

Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інші виплати по закінченню трудової  д іяльності
Витрати за соціальними гарантіями які затверджені законодавством Украї ни визначаються звикористанням

актуарних оцінок. Актуарна методика розрахунку передбачає зд ійснення припущеньщодо ставки дисконтування,
майбутнього збільшення заробітної плати, рівня смертності та майбутнього збільшення пенсій. У зв'язку з тим, що такі

програми єдовгостроковими за своєю природою, зроблені припущення містять елемент суттєвої  невизначеності.
Резерв знецінення дебіторської  та іншої  заборгованості

Група регулярно перевіряє стан дебіторської  заборгованості, передплат, зд ійснених постачальникам,та інших сум до
отримання на предмет зменшення корисності заборгованості. Група використовуєсвоє компетентне судження для
оцінки суми будь-яких збитків від  зменшення корисності у випадках,коли контрагент зазнає фінансових труднощів.

Зменшення корисності нефінансових активів
Основні засоби та нематеріальні активи перевіряються на предмет зменшення корисності у тихвипадках, коли

обставини дають підстави припустити потенційне зменшення корисності. Середфакторів, які Група вважає такими,
що дають підстави для перегляду зменшення корисності,є наступні: значне пад іння ринкових цін; значне погіршення
операційних результатів у порівнянні зминулими періодами чи прогнозом; значні зміни у використанні активів чи усієї
стратегії  бізнесу,включаючи активи, щодо яких прийняте рішення про поступове виведення з експлуатації  чи заміну,а
також активи, які є пошкодженими чи виведеними з експлуатації ; суттєві негативні галузеві чиекономічні тенденції  та

інші фактори.
Оцінки суми відшкодування активів базуються на оцінках керівництва, включаючи оцінки операцій умайбутньому,

майбутній прибутковості активів, припущеннях щодо ринкових умов у майбутніхперіодах, розвитку технологій, змін у
законодавстві та інших факторів. Ці припущення використані урозрахунку вартості використання активу та включають
прогнози щодо майбутніх грошових потоків івибір відповідної  ставки дисконтування. Група оцінює ці припущення на

дату звітності, тому реальнірезультати можуть відрізнятись від  припущень. Зміни обставин, припущень та оцінок
керівництваможуть спричинити збитки від  зменшення економічної  корисності активів у відповідних періодах.Сума



зменшення корисності станом на 31 грудня 2012була розрахована незалежними спеціалістамиз оцінки, ґрунтуючись
на припущеннях зробленими керівництвом Групи.
Строки корисного використання основних засобів

Група переглядає строки корисного використання основних засобів щонайменше в кінці кожногофінансового року.
Якщо результат перегляду відрізняється від  попередніх припущень, змінивідображаються як зміни в облікових

оцінках у відповідності до МСБО 8 "Облікові політики, зміни воблікових оцінках та помилки". Ці оцінки можуть мати
вплив на залишкову вартість основних засобів,відображену в консолідованому звіті про фінансовий стан, та

амортизаційні витрати, які відображені уконсолідованому звіті про сукупні прибутки та збитки.
Справедлива вартість фінансових інструментів

У випадку, коли справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань, визнаних в обліку,не може бути
визначена на основі даних активних ринків, вона визначається на основі оціночної методики, використовуючи модель

дисконтованих грошових потоків. В якості вхідних даних для цієї  методики по можливості використовується
інформація з ринків, на яких проводиться моніторинг.Однак, коли це не є практично зд ійсненим, для визначення

справедливої  вартості необхідним єекспертне судження. Судження базується на таких факторах, як ризик ліквідності,
кредитний ризик іволатильність. Зміна в припущеннях, які використовуються при визначенні цих показників,

можевпливати на справедливу вартість фінансових інструментів, відображених у звітності.
Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнані щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню,
тією мірою,якою є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використатиоподатковувану

тимчасову різницю. Значні судження керівництва вимагаються для визначення сумивідстрочених податкових активів,
що можуть бути визнані на основі ймовірного часу виникнення,суми майбутнього прибутку до оподаткування та

стратегії  податкового планування.
3.4 Основні принципи облікової  політики

Усі облікові політики, про які йдеться нижче, стосуються Підприємства та його консолідованихдочірніх підприємств,
зазначених вище у розд ілі "Основа консолідації ".

Перерахунок іноземних валют
Консолідована фінансова звітність представлена в гривнях ("грн."), що є функціональною валютою івалютою

представлення звітності Підприємства та кожного з його дочірніх підприємств. Операції  віноземній валюті первісно
відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що д іє надату зд ійснення операції . Монетарні активи і
зобов'язання, деноміновані в іноземній валюті,перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що д іє
на дату звітності. Всі курсовірізниці, що виникають від  такого перерахунку, відображаються у консолідованому звіті

про сукупні прибутки та збитки.Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті,
перераховуються заобмінним курсом, що д іяв на дату первісної  операції . Немонетарні статті, які оцінюються

засправедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що д іє на датувизначення
справедливої  вартості.

Основні засоби
Після первісного визнання за собівартістю, об'єкти основних засобів визначаються за переоціненоювартістю за

вирахуванням подальшої  накопиченої  амортизації  та накопичених збитків від  зменшеннякорисності.
Переоцінка зд ійснюється з такою періодичністю, щоб уникнути суттєвих розбіжностей міжсправедливою вартістю

переоціненого активу та його балансовою вартістю.
Збільшення балансової  вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься на резерв зпереоцінки в склад і

власного капіталу в звіті про фінансовий стан, за винятком сум, що компенсуютьзменшення вартості активу, раніше
відображеного у звіті про сукупні прибутки та збитки. В цьому випадкусума збільшення вартості такого активу

відображається у звіті про прибутки та збитки. Зменшеннябалансової  вартості визнається у звіті про сукупні прибутки,
за винятком випадків, коли зменшеннякомпенсується збільшенням балансової  вартості цих активів. В такому випадку
сума зменшення такогоактиву відноситься на рахунок цього резерву. Після вибуття активу відповідна сума, включена

дорезерву переоцінки, переноситься до складу нерозпод іленого прибутку.
Витрати на заміну обладнання збільшують балансову вартість основних засобів як витратина заміну, якщо характер

витрат відповідає всім критеріям капіталізації .
Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічнихвигод  від  його

подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, щовиникають у зв'язку зі зняттям активу з
обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями відвибуття активу і його балансовою вартістю),

включаються до звіту про прибутки і збитки за рік, уякому актив був знятий з обліку. Резерв з переоцінки основних
засобів за вибувшим активом перекласифіковується до складу нерозпод іленого прибутку в склад і іншого сукупного

доходу.
Строки корисного використання і методи нарахування амортизації аналізуються наприкінці кожного звітного року й

коригуються по мірі необхідності.
Витрати на позики

Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, буд івництвом або виробництвом активу,що обов'язково
вимагає тривалого періоду часу для його під готовки до використання відповідно донамірів Групи або до продажу,

капіталізуються як частина первісної  вартості активу. Всі інші витратина позики відносяться на витрати у тому
звітному період і, в якому вони були понесені. Витрати напозики включають виплату процентів та інші витрати,

понесені компанією у зв'язку з позиковимикоштами.
Нематеріальні активи

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісноювартістю. Після
первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за переоціненою вартістю завирахуванням накопиченої

амортизації  та збитків від  зменшення корисності. Нематеріальні активи, якістворюються в рамках підприємства, за
винятком капіталізованих витрат на розробку, некапіталізуються, а витрати відображаються у звіті про сукупні

прибутки та збитки в тому році, в якому вонибули понесені.
Нематеріальні активи амортизуються протягом періоду корисного використання та оцінюються щодонаявності ознак

можливого зменшення корисності. Строки й метод  амортизації  нематеріальнихактивів аналізуються, як мінімум,
наприкінці кожного фінансового року. Зміна передбачуванихтермінів чи способу отримання прогнозованих економічних

вигод , втілених в активах, відображаєтьсяяк зміна методу або періоду амортизації , залежно від  ситуації , і



враховується як зміна облікової  оцінки.Витрати на амортизацію нематеріальних активів визнаються у звіті про сукупні
прибутки та збитки в категорії витрат відповідно до функцій активу.

Зменшення корисності не фінансових активів
На кожну звітну дату Група проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисностіактивів. За наявності

таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування Групавизначає суму відшкодування активу. Сума
відшкодування активу є більшою із двох величин:справедливої  вартості активу або одиниці, що генерує грошові

потоки, за мінусом витрат нареалізацію і вартості його використання. Сума відшкодування активу визначається для
кожногоокремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштів, і ці кошти, в основному, не залежать від інших

активів або груп активів. Коли балансова вартість активу перевищує суму його відшкодування,вважається, що
корисність активу зменшилася, і його вартість списується до суми відшкодування. Приоцінці вартості використання

очікувані грошові потоки дисконтуються до ї хньої  теперішньої  вартостіз використанням ставки дисконту (до
оподатковування), що відображає поточні ринкові оцінкивартості грошей у часі й ризики, властиві цьому активу. При

визначені справедливої  вартості замінусом витрат на реалізацію використовується належна модель оцінки. 
Збитки від  зменшення корисності визнаються у звіті про прибутки та збитки в склад і витрат, яківідповідають

функціям активів зі зменшеною корисністю, за виключенням попередньо переоціненихоб'єктів основних засобів, сума
дооцінки яких відображалась безпосередньо у капіталі. В такомувипадку зменшення корисності також відображається

в капіталі в сумі, що не перевищує попереднюпереоцінку.
Збиток від  зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах,сторнується в тому випадку, якщо

змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення сумивідшкодування активу з моменту визнання останнього
збитку від  зменшення корисності. У такомувипадку балансова вартість активу збільшується до суми його

відшкодування. Збільшена балансовавартість активу внаслідок сторнування збитку від  зменшення корисності не
повинна перевищуватибалансову вартість (за мінусом амортизації ), яку б визначили, якщо збиток від  зменшення

корисностіактиву не визнали б у попередні роки. Сторнування збитку від  зменшення корисності визнається узвіті про
прибутки та збитки за винятком випадків, коли актив відображається за переоціненою вартістю.У таких випадках

сторнування відображається як дооцінка.
Фінансові активи

Первісне визнання та оцінка
Згідно з положеннями МСБО 39 фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи засправедливою

вартістю з відображенням змін справедливої  вартості як прибутку або збитку; позики та дебіторськазаборгованість;
інвестиції  утримувані до погашення або інвестиції  наявні для продажу, або як похідніінструменти призначені для

хеджування при ефективному хеджуванні. Група визначає класифікацію ї ї фінансових активів при первісному
визнанні.

При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадкуякщо інвестиції  не
класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображеннямпереоцінки як прибутку або збитку)

витрати безпосередньо пов'язані зі зд ійсненням операції .
Всі звичайні операції  з придбання й продажу фінансових активів відображаються на дату операції ,тобто на дату,

коли Група бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцій зпридбання або продажу
відносяться операції  з придбання або продажу фінансових активів, умови якихвимагають передачі активів у строки,

встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку.
Фінансові активи Групи включають грошові кошти та депозити; дебіторську заборгованість та іншудебіторську

заборгованість; та фінансові інструменти що некотируються.
Станом на 31 грудня 2012 року жоден з фінансових активів Групи не було віднесено докатегорії  "фінансові активи,

оцінені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки якприбутку або збитку".
Подальша оцінка

Наступне визначення вартості фінансових активів залежить від  ї х класифікації  та наведено нижче:
Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з установленими абообумовленими
виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання такіфінансові активи оцінюються за
амортизованою вартістю, визначеною з використанням методуефективної  процентної  ставки за вирахуванням

збитків від  знецінення. Амортизована вартістьрозраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а
також комісійних або витрат якіє невід 'ємною частиною ефективної  процентної  ставки. Амортизація на основі

використанняефективної  процентної  ставки включається до складу доход ів від  фінансування у звіті про сукупні
прибуткиабо збитки. 

Інвестиції  утримувані до погашення
Непохідні фінансові активи з фіксованими чи обумовленими платежами і фіксованим строкомпогашення

класифікуються як інвестиції , утримувані до погашення, коли Група твердо має намір іздатна утримувати ї х до строку
погашення. Після первісної  оцінки інвестиції , утримувані допогашення, оцінюються за амортизованою вартістю,

визначеною з використанням методу ефективної процентної  ставки за вирахуванням збитків від  знецінення.
Прибутки та збитки відображаються у консолідованому звітіпро сукупні прибутки та збитки при вибутті та знеціненні

інвестицій, а також в процесі амортизації .
Фінансові активи наявні для продажу

Фінансові активи наявні для продажу є непохідними фінансовими активами, що класифікуються як наявні для
продажу та не включені до фінансових активів за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку

або збитку; позик і дебіторської  заборгованості; інвестицій, утримуваних до погашення. Після первісної  оцінки
фінансові інвестиції  наявні для продажу оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані доходи або витрати

за ними визнаються як інший сукупний дохід  у склад і фонду інструментів наявних для продажу аж до моменту
припинення визнання інвестиції , в якій накопичені доходи або витрати перекласифіковуються з фонду інструментів

наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, і визнаються як витрати з фінансування.
У випадку наявності фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії  «наявні для продажу», пов'язані з
ними доходи або витрати, раніше визнані у склад і капіталу, амортизуються у склад і прибутку або збитку протягом

строку інвестицій, що залишився із застосуванням ефективної  процентної  ставки. Різниця між новою оцінкою
амортизованої  вартості та очікуваними грошовими потоками також амортизується протягом строку використання
активу, що залишився, із застосуванням ефективної  процентної  ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив



знецінився, сума відображена у капіталі перекласифіковується до звіту про сукупні прибутки та збитки.
Справедлива вартість інвестицій, які активно обертаються на організованих фінансових ринках, визначається за

ринковими котируваннями, що пропонуються покупцями на момент закінчення торгів на дату фінансової  звітності.
Справедлива вартість інвестицій, що не мають активного обігу на ринку, визначається за собівартістю за мінусом

резерву від  зменшення корисності.
Припинення визнання фінансових активів

Визнання фінансового активу (або, де застосовано - частина фінансового активу чи частина групианалогічних
фінансових активів) припиняється, якщо:

• строк д ії  прав на отримання грошових потоків від  активу минув;
• Група утримує свої  права на отримання грошових потоків від  активу, але взяла на себезобов'язання з виплати

третій стороні отримуваних грошових потоків у повному обсязі і безістотної  затримки за «транзитною» угодою; або
• якщо Група передала свої  права отримувати грошові потоки від  активу та (а) передалапрактично всі ризики й
вигоди, пов'язані з таким активом, або (б) ані передала, ані зберегла засобою практично всі ризики та вигоди,

пов'язані з ним, але при цьому передала контроль надактивом.
У разі якщо Група передала свої  права на отримання грошових надходжень від  активу і при цьому аніпередала, ані
зберегла за собою практично всі ризики й вигоди пов'язані з ним, а також не передалаконтроль над  активом, такий

актив відображається в обліку в розмірі участі Групи в цьому активі.
Знецінення фінансових активів

На кожну звітну дату Група оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або групи фінансових
активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тод і і тільки тод і, коли існує

об'єктивна ознака знецінення в результаті однієї  або більше под ій, що відбулися після первісного визнання активу
(настання «випадку понесення збитку»), які мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом
або групою фінансових активів, що піддається над ійній оцінці. Ознаки знецінення можуть включати зазначення того,

що боржник або група боржників зазнають істотних фінансових труднощів, не можуть обслуговувати свою
заборгованість або невчасно зд ійснюють виплату процентів або основної  суми заборгованості, а також імовірність

того, що ними буде проведена процедура банкрутства або іншої  фінансової  реорганізації . Крім цього, до таких ознак
відносяться дані спостережень, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків за

фінансовим інструментом, що піддається оцінці, зокрема, зміна обсягів простроченої  заборгованості або економічних
умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з відмовами від  виконання зобов'язань з виплати боргів.

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Стосовно фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Група спочатку проводить окрему оцінку

існування об'єктивних ознак знецінення індивідуально значимих фінансових активів, або сукупно за фінансовими
активами, що не є індивідуально значимими. Якщо Група визначає, що об'єктивні ознаки знецінення індивідуально

оцінюваного фінансового активу відсутні незалежно від  його значимості, вона включає цей актив до групи фінансових
активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає ці активи на предмет знецінення на
сукупній основі. Активи, окремо оцінювані на предмет знецінення, за якими визнається або продовжує визнаватися

збиток від  знецінення, не включаються до сукупної  оцінки на предмет знецінення.
За наявності об'єктивної  ознаки понесення збитку від  знецінення сума збитку оцінюється як різниця між балансовою

вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без обліку майбутніх очікуваних
кредитних збитків, які ще не були понесені). Приведена вартість розрахункових майбутніх грошових потоків

дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою за фінансовим активом. Якщо процентна ставка за
позикою є змінною, ставка дисконтування для оцінки збитку від  знецінення є поточною ефективною ставкою відсотка.

Початкова вартість активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у
консолідованому звіті про сукупні прибутки та збитки. Процентні доходи відображаються у склад і доход ів від

фінансування у звіті про сукупні прибутки та збитки. Позики разом із відповідними резервами списуються з балансу,
якщо відсутня реалістична перспектива ї х відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було
реалізоване або передане Групі. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від  знецінення
збільшується або зменшується через будь-яку под ію, що відбулася після визнання знецінення, сума раніше
визнаного збитку від  знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо

попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума відновлення визнається у склад і
витрат із фінансування у консолідованому звіті про сукупні прибутки та збитки.

Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації .Собівартість

обраховується за методом ФІФО або середньозваженої  вартості і складається з вартостіпрямих витрат на
матеріали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих длянормального рівня виробництва,

та не включає витрати на позики.
Чиста вартість реалізації  є оціночною вартістю реалізації  в ход і звичайної  господарської д іяльності за вирахуванням

будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції  до готовності та ї ї  реалізацією.
Грошові кошти та ї х еквіваленти

Грошові кошти та ї х еквіваленти складаються з грошових коштів на банківському рахунку, готівки вкасі та
короткострокових банківських депозитів з терміном погашення не більше трьох місяців.

Грошові кошти з обмеженою можливістю використання
Грошові кошти з обмеженою можливістю використання – це кошти на банківськихрахунках, право використання яких

обмежене в результаті зобов'язання Групи використати кошти напевні заздалегідь визначені цілі. Якщо очікується, що
обмеження буде знято протягом дванадцятимісяців після балансової  дати, грошові кошти з обмеженою можливістю

використаннякласифікуються як оборотні активи, в іншому випадку вони класифікуються як необоротні.
Фінансові зобов'язання

Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов'язання що перебувають у сфері д ії  МСБО 39 класифікуються відповідно якфінансові зобов'язання

переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток або похідні інструменти визначені як
інструменти хеджування при ефективному хеджуванні.Група класифікує свої  фінансові зобов'язання при ї х

первісному визнанні.
Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною, у випадку позик ікредитів, на



безпосередньо пов'язані з ними витрати за угодою.
Фінансові зобов'язання Групи включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, позики.

Подальша оцінка
Після первісного визнання кредиторська заборгованість з фіксованою датою погашення оцінюєтьсяза

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної  процентної  ставки. 
Процентні кредити і позики після первісного визнання оцінюються за амортизованою вартістю звикористанням

методу ефективної  процентної  ставки. Доходи і витрати за такими фінансовимизобов'язаннями визнаються у звіті
про сукупні прибутки та збитки при припиненні ї х визнання, атакож по мірі нарахування амортизації  з використанням

ефективної  процентної  ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а такожкомісійних або

витрат, які є невід 'ємною частиною ефективної  процентної  ставки. Амортизаціяефективної  процентної  ставки
включається до складу витрат із фінансування у звіті про прибутки абозбитки.

Припинення визнання фінансових інструментів
Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язанняпогашене,

анульоване або строк його д ії  минув.
Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед  тим самим кредиторомна суттєво
відмінних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна абозміни обліковуються як
припинення визнання первісного зобов'язання і початок визнання новогозобов'язання, а різниця в ї х балансовій

вартості визнається у звіті про прибутки та збитки.
Зобов'язання по пенсійних та інших виплатах

Державна пенсійна програма
Група сплачує поточні внески за державною пенсійною програмою для свої х працівників. Внескирозраховуються як

певний відсоток від  загальної  суми заробітної  плати. Ці витрати відносяться до тогож періоду в звіті про сукупні
прибутки та збитки, що й відповідна сума заробітної  плати.

Пенсійна програма з визначеною виплатою
Крім вищезазначених внесків до Державного пенсійного фонду, Група приймає участь в обов'язковій державній
програмі пенсійного забезпечення з визначеною виплатою, яка передбачає дострокове пенсійне забезпечення

працівникам, що працюють у ризикованих та шкідливих для здоров'я умовах.
Сума виплати залежить від  стажу роботи працівника та інших факторів. Під  ці зобов'язання не створювались окремі
фонди. Група фінансує пенсійну програму шляхом покриття (компенсації ) фактичних витрат Державного пенсійного

фонду, що були зд ійсненні для оплати пенсійних внесків працівникам, тому активи програми не створюються.
Витрати на пенсійні виплати за цією програмою визначаються виходячи з актуарної  оцінки зобов'язання за методом
нарахування прогнозованих одиниць. Актуарні прибутки та збитки відразу визнаються в інших сукупних прибутках та

збитках в тому період і в якому вони виникли.
Вартість раніше наданих послуг визнається як витрати на прямолінійній основі протягом середнього періоду до того
моменту, коли ці суми належать до виплати. Вартість раніше наданих послуг визнаються негайно тією мірою, якою

виплати вже є гарантованими після введення або внесення змін до програми з визначеною виплатою.
Актив або зобов'язання за пенсійним планом з установленими виплатами є приведеною вартістю зобов'язання за

планом з установленими виплатами (визначену з використанням номінальної  ставки дисконтування, розрахованої  на
основі прогнозованого індексу інфляції  та реальної  ставки дисконтування, яка є нижчою за прогнозований рівень
інфляції ) за вирахуванням іще не визнаної  вартості минулих послуг працівників і актуальних доход ів і витрат та

справедливої  вартості активів плану, з якої  безпосередньо повинні бути виплачені зобов'язання. 
Оренда

Визначення того, чи є договір орендною угодою або чи містить договір положення про оренду,залежить від  сутності
операції , а не форми договору, і передбачає оцінку того, чи потребує виконаннявідповідного договору використання

окремого активу чи активів, а також передачі прав навикористання активу.
Група як орендар

Оренда, за якої  до Групи не переходять основні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності наактив,
класифікується як оперативна оренда. Платежі за такою орендою визнаються витратами у звітіпро сукупні прибутки

та збитки протягом строку оренди на прямолінійній основі.
Група як орендодавець

Оренда, за якої  Група несе основні ризики, пов'язані з активом, та отримує пов'язані з ним основнівигоди,
класифікується як оперативна. Прямі витрати, що виникли в результаті договоруоперативного лізингу, включаються

до балансової  вартості наданого в оренду активу та визнаються протягом терміну оренди на тій самій підставі, що й
дохід  від  орендних платежів.

Доходи
Дохід  визнається, коли є впевненість, що в результаті операції  відбудеться збільшення економічнихвигод  Групи, а
сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід  оцінюється за справедливоювартістю компенсації , яка була
отримана, за виключенням знижок, податків на реалізацію або мита. Нижче наведено критерії , в разі задоволення

яких, визнається дохід :
Реалізація продукції  

Дохід  від  реалізації  продукції  (виробництво алюмінію) визнається, коли значні ризики та вигоди,пов'язані з правом
власності на продукцію, переходять до покупця. 

Реалізація послуг
Дохід  від  реалізації  послуг визнається, коли послуги надані, та сума доходу може бути достовірновизначена.

Проценти
Дохід  визнається при нарахуванні процентів (з використанням методу ефективної  процентної  ставки,яка дисконтує
попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів протягомочікуваного строку д ії  фінансового

інструмента до чистої  балансової  вартості фінансового активу).
Дивіденди

Дохід  визнається при виникненні права Групи на отримання платежу.
Податки

Поточний податок на прибуток



Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний і попередні періоди оцінюються в сумі, щоочікується до
відшкодування від  податкових органів або до сплати податковим органам. Ця сумарозраховується на основі

податкових ставок та положень податкового законодавства, що д іють абооголошені на дату звітності. Нарахування
поточного податку на прибуток зд ійснюється згідно зукраї нським податковим законодавством на основі

оподатковуваного доходу і валових витрат,відображених Групою у ї ї  податкових деклараціях. В 2012 році ставка
податку на прибутокпідприємств складала21%.

Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складанняфінансової
звітності щодо всіх тимчасових різниць між податковою базою активів і зобов'язань та ї х балансовоювартістю,

відображеною для цілей фінансової  звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, завинятком:

• ситуацій, коли відстрочене податкове зобов'язання виникає від  первісного визнання гудвілу, активучи зобов'язання
в господарській операції , яка не є об'єднанням компаній, та під  час зд ійсненняоперації  не впливає ні на обліковий, ні

на оподатковуваний прибуток або збиток; та
• щодо оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні, асоційованіпідприємства та частки
в спільні підприємства, у випадку, коли можна контролювати час сторнуваннятимчасової  різниці та існує ймовірність,

що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчомумайбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць таперенесення на наступні

періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податковихзбитків, якщо є ймовірним отримання
майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можнавикористати оподатковувані тимчасові різниці, а також

перенесені на наступні періоди невикористаніподаткові активи і невикористані податкові збитки, за винятком
ситуацій:

• коли відстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими різницями відпервісного
визнання активу чи зобов'язання в господарській операції , що не є об'єднанням компаній,та під  час зд ійснення

операції  не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток(податковий збиток); та
• щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні й асоційованіпідприємства,

частками в спільній д іяльності у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різницябуде сторнована в
найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, доякого можна застосувати тимчасову

різницю.
На кожну дату складання звітності Група переглядає балансову вартість відстрочених податковихактивів і зменшує ї х

балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатньогооподатковуваного прибутку, що
дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченогоподаткового активу. Невизнані раніше

відстрочені податкові активи переоцінюються Групою накожну дату фінансової  звітності й визнаються тод і, коли
виникає ймовірність одержання в майбутньомуоподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати

відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосуванняяких очікується у

році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов'язання, на основід іючих або оголошених на дату
фінансової  звітності податкових ставок і положень податкового законодавства.

Відстрочені податкові активи, які відносяться до об'єктів, які визнаються у капіталі консолідованому звіті про сукупні
прибутки та збитки, визнаються укапіталі, а не у консолідованому звіті про сукупні прибутки та збитки.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку принаявності повного
юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточнихподаткових зобов'язань, якщо вони

стосуються податків на прибуток, накладених тим самимподатковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
У грудні 2010 року в Украї ні був прийнятий Податковий кодекс, який д іє з січня 2011 року, а в частині податку на
прибуток підприємств – з квітня 2011 року. Новий Податковий кодекс передбачає, крім іншого, також і зближення

бухгалтерського та податкового обліків. Для розрахунку податку на прибуток будуть застосовуватися наступні ставки
податку на прибуток:

до 1 квітня 2011 року 25 %;
з 1 квітня 2011 року до 31 грудня 2011 року 23 %;

з січня 2012 року до 31 грудня 2012 року 21 %;
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року 19 %;

з 1 січня 2014 року 16 %.
Приймаючи до уваги нестабільність податкової  політики держави, оцінка відстрочених податкових активів та
зобов’язань проводилась на основі суджень керівництва Групи, що базувалось на інформації , яка була у його

розпорядженні на момент складання даної  консолідованої  фінансової  звітності. 
Податок на додану вартість

Виручка, витрати і активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крімвипадків, коли
ПДВ, що виник при купівлі активів або послуг, не відшкодовується податковиморганом.У цьому разі ПДВ визнається

відповідно як частина витрат на придбання активу або частинастатті витрат.
Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається додебіторської  чи

кредиторської  заборгованості, відображеної  у консолідованомузвіті про фінансовий стан.
Потенційні зобов'язання

Потенційні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності за виключенням випадків, коли існуєймовірність того,
що для погашення зобов'язання буде необхідним вибуття ресурсів, що втілюють всобі економічні вигоди, і є

можливість достовірно визначити суму зобов'язання. Інформація пропотенційні зобов'язання розкривається за
винятком випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів,котрі втілюють у собі економічні вигоди, є віддаленою.

3.5 Стандарти, що видані, але не вступили в д ію
Наступні стандарти та тлумачення не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних

періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях до фінансової  звітності.
Підприємство не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде суттєвим.

МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти”
У листопад і 2009 року Рада з МСФЗ опублікувала першу частину МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти”. Даний
Стандарт поступово замінить МСБО (IAS) 39 “Фінансові інструменти: визнання й оцінка”. МСФЗ (IFRS) 9 набуває



чинності для річних звітних період ів, що починаються 1 січня 2015 року або після цієї  дати. Компанії  можуть
достроково застосувати першу частину стандарту для річних період ів, що закінчуються 31 грудня 2009 року або після

цієї  дати. Перша частина МСФЗ (IFRS) 9 впроваджує нові вимоги до класифікації  й оцінки фінансових активів.
Зокрема, з метою наступної  оцінки всі фінансові активи повинні класифікуватися як такі, що оцінюються за

амортизованою вартістю або за справедливою вартістю з переоцінкою через прибуток або збиток, при цьому
можливий вибір відображення переоцінки безумовних пайових інструментів, не призначених для торгівлі, через інший
сукупний дохід . На даний час Підприємство оцінює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату застосування.

Поправки до МСБО (IAS) 19 “Винагороди працівникам”
У червні 2011 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 19. Дані поправки набувають чинності для
річних період ів, що починаються 1 січня 2013 року або після цієї  дати, з можливістю дострокового застосування.

Згідно поправок проведено зміну в порядку визнання актуарних прибутків та збитків, а також вартості послуг минулих
період ів і секвестру пенсійних планів, змінено визначення «вихідна допомога». Актуарні прибутки та збитки не можна

буде переносити на майбутні періоди із застосуванням методу коридору або визнавати у прибутку чи збитку.
Вартість послуг минулих період ів буде визнаватися в тому період і, в якому відбудеться зміна умов пенсійного плану;

виплати, на які у працівника ще не виникло права, тепер не будуть розпод ілятися на весь період  надання послуг у
майбутньому. Секвестр пенсійного плану буде має місце тільки у разі значного скорочення кількості працівників.

Доходи / збитки, що виникають в результаті секвестру пенсійного плану, будуть враховуються як вартість послуг
минулих період ів. Також будуть введені додаткові вимоги до розкриття інформації  з метою представлення

характеристик планів винагороди працівникам компанії , сум, визнаних у фінансовій звітності, а також ризиків, які
виникають за планами з визначеними виплатами і планам, реалізованим кількома роботодавцями. На даний час

Підприємство оцінює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату застосування.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фінансова звітність: подання інформації » - «Представлення статей іншого сукупного

доходу»
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють угруповання статей, що подаються у склад і іншого сукупного доходу. Статті, які
можуть бути перекласифіковані до складу прибутку або збитку в певний момент у майбутньому (наприклад , чистий

дохід  від  хеджування чистих інвестицій, курсові різниці при перерахунку звітності зарубіжних підрозд ілів, чиста зміна
хеджування грошових потоків і чисті витрати або доходи за фінансовими активами, наявними в наявності для

продажу), повинні представлятися окремо від  статей, які ніколи не будуть перекласифікаці (наприклад , актуарні
доходи і витрати за програмами з визначеною виплатою та переоцінка землі і будинків).

Поправка впливає виключно на подання і не зачіпає фінансове становище або фінансові результати д іяльності
Підприємства. Поправка набуває чинності для річних звітних період ів, що починаються 1 липня 2012 р. або після цієї
дати, і, отже, буде застосована в першій фінансової  звітності Підприємства, що складається після ї ї  вступу в силу.

МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції  в асоційовані компанії  та спільні підприємства» (у редакції  2011 р.)
У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 «Угоди про спільну д іяльність» та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації

про частки участі в інших компаніях» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції  в асоційовані
компанії  та спільні підприємства» і тепер описує застосування методу участі не тільки щодо інвестицій в асоційовані

компанії , але також відносно інвестицій в спільні підприємства. Стандарт в новій редакції  набирає чинності для
річних звітних період ів, які починаються з 1 січня 2013 р.

Поправки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань»
У рамках даних поправок роз'яснюється значення фрази «зараз волод іє юридичним закріпленим правом на

зд ійснення взаємозаліку». Поправки також описують, як слід  правильно застосовувати критерії  взаємозаліку в МСФЗ
(IAS) 32 щодо систем розрахунків (таких як системи єдиного клірингового центру), в рамках яких використовуються

механізми неодночасно валових платежів. Передбачається, що дані поправки не зроблять вплив на фінансовий стан
або фінансові результати д іяльності Підприємства. Поправки набувають чинності для річних звітних період ів, які

починаються з 1 січня 2014 або після цієї  дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, надані державою»

Згідно з даними поправкам компанії , що вперше застосовують МСФЗ, мають застосовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20
«Облік державних грантів і розкриття інформації  про державну допомогу» перспективно до наявних у них на дату

переходу на МСФЗ позик, наданих державою. Компанії  можуть прийняти рішення стосовно застосування вимог МСФЗ
(IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS) 39, в залежності від  того, який стандарт застосовується) та МСФЗ (IAS) 20 щодо позик,

наданих державою, якщо на момент первісного обліку такої  позики малася необхідна інформація. Завдяки даному
виключенню компанії , що вперше застосовують МСФЗ, будуть звільнені від  ретроспективної  оцінки раніше наданих

ї м державою позик за ставкою нижче ринкової . Поправка набуває чинності для річних звітних період ів, що
починаються 1 січня 2013 або після цієї  дати. Поправка не матиме впливу на фінансову звітність Підприємства.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації -взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань»
Згідно з даними поправкам, компанії  зобов'язані розкривати інформацію про права на зд ійснення взаємозаліку і

відповідних угодах (наприклад , угоди про надання забезпечення). Завдяки таким вимогам користувачі будуть мати
інформацію, корисною для оцінки впливу угод  про взаємозалік на фінансове становище компанії . Нові вимоги щодо

розкриття інформації  застосовуються до всіх визнаних фінансових інструментах, які згортаються відповідно до
МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання». Вимоги щодо розкриття інформації  також застосовуються до

визнаних фінансових інструментах, які є предметом юридично закріпленого генеральної  угоди про взаємозалік або
аналогічної  угоди незалежно від  того, чи підлягають вони взаємозаліком згідно МСФЗ (IAS) 32. Поправки не зроблять
впливу на фінансові стан або результати д іяльності Підприємства. Поправки набувають чинності для річних звітних

період ів, що починаються 1 січня 2013 або після цієї  дати.
Інтерпретація IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації  розроблювального від критим способом

родовища»
Ця інтерпретація застосовується щодо витрат на видалення шлакових порід  (розкривні роботи), що виникають на
етапі експлуатації  розроблювального від критим способом родовища. В інтерпретації  розглядається метод  обліку
вигод  від  розкривних робіт. Інтерпретація застосовується щодо звітних період ів, що починаються 1 січня 2013 або

після цієї  дати. Ця інтерпретація не матиме впливу на фінансову звітність Підприємства.
12 травня 2011 р. Рада з МСФЗ опублікувала чотири нові стандарти, які застосовуються для річних звітних період ів,

що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї  дати. Можливе дострокове застосування.
МСФЗ (IFRS) 10 “Консолідована фінансова звітність”



МСФЗ (IFRS) 10 “Консолідована фінансова звітність” вводить єдину модель консолідації , згідно з якою поняття
контролю визначається як основа консолідації  для усіх типів компаній. Цей стандарт встановлює вимоги для
випадків, коли визначення контролю ускладнене, в тому числі для випадків із потенційними правами голосу,

правовідносинами принципала і агента, контролем специфічних активів та обставин, за яких права голосу не є
домінуючим чинником при визначенні контролю. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 10 вводить особливе керівництво з питань

правовідносин принципала і агента. Стандарт також містить вимоги до обліку та процедури консолідації , що
переносяться з МСБО (IAS) 27 і залишаються незмінними. МСФЗ (IFRS) 10 замінює собою вимоги до консолідації , що
містяться в ПКІ (SIC) 12 “Консолідація – компанії  спеціального призначення” і МСБО (IAS) 27 “Консолідована і окрема

фінансова звітність”. Наразі Підприємство не очікує на будь-який вплив застосування МСФЗ (IFRS) 10 на свій
фінансовий стан і результати д іяльності.

МСФЗ (IFRS) 11 “Спільні угоди”
МСФЗ (IFRS) 11 “Спільні угоди” покращує облік спільних угод  шляхом запровадження методу, що вимагає від  сторін

спільної  угоди визнання свої х прав та зобов’язань, що випливають із цієї  угоди. Класифікація спільної  угоди
визначається шляхом оцінки прав та зобов’язань сторін, що випливають із цієї  угоди. Стандарт пропонує тільки два

види спільної  угоди – спільні операції  та спільна д іяльність. МСФЗ (IFRS) 11 також виключає пропорційну
консолідацію як метод  обліку спільних угод . МСФЗ (IFRS) 11 замінює собою МСБО (IAS) 31 “Участь у спільній

д іяльності” та ПКІ (SIC) 13 “Спільно контрольовані підприємства—немонетарні внески учасників спільного
підприємництва”. Наразі Підприємство не очікує на будь-який вплив застосування МСФЗ (IFRS) 11 на свій фінансовий

стан і результати д іяльності.
МСФЗ (IFRS) 12 “Розкриття інформації  про інвестиції  в інші компанії ”

МСФЗ (IFRS) 12 “Розкриття інформації  про інвестиції  в інші компанії ” є новим комплексним стандартом, що містить
вимоги до розкриття інформації  про всі види інвестицій в інші компанії , включаючи дочірні компанії , спільні угоди,
асоційовані компанії  і неконсолідовані структуровані компанії . МСФЗ (IFRS) 12 набуває чинності для річних звітних

період ів, що починаються 1 січня 2013 р. або після цієї  дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування
цього стандарту може вимагати від  Підприємства нових розкриттів інформації  в фінансовій звітності, але не вплине

на ї ї  фінансовий стан або результати д іяльності.
МСФЗ (IFRS) 13 “Оцінка за справедливою вартістю”

МСФЗ (IFRS) 13 “Оцінка за справедливою вартістю” визначає поняття справедливої  вартості та в рамках єдиного
МСФЗ визначає структуру оцінки за справедливою вартістю і вимагає розкриття інформації  про таку оцінку. Цей
стандарт застосовується тод і, коли інші МСФЗ вимагають чи дозволяють оцінку за справедливою вартістю. Цей

стандарт не встановлює жодних нових вимог до оцінки активу чи зобов’язання за справедливою вартістю, не змінює
переліку об’єктів, що оцінюються за справедливою вартістю, та не роз’яснює питання щодо внесення змін до

справедливої  вартості. Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може вплинути на оцінку активів та зобов’язань Підприємства,
що обліковуються за справедливою вартістю. Наразі Підприємство оцінює можливий вплив застосування МСФЗ

(IFRS) 13 на свій фінансовий стан і результати д іяльності.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (травень 2012 р.)

Наведені нижче удосконалення не зроблять впливу на фінансову звітність Підприємства:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової  звітності»

Дане вдосконалення роз'яснює, що компанія, яка припинила застосовувати МСФЗ в минулому і вирішила або
зобов'язана знову складати звітність згідно МСФЗ, має право застосувати МСФЗ (IFRS) 1 повторно. Якщо МСФЗ (IFRS)

1 не застосовується повторно, компанія повинна ретроспективно перерахувати фінансову звітність як якщо б вона
ніколи не припиняла застосовувати МСФЗ.

МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової  звітності»
Дане вдосконалення роз'яснює різницю між додаткової  порівняльної  інформацією, що надається на добровільній

основі, і мінімумом необхідної  порівняльної  інформації . Як правило, мінімально необхідної  порівняльної
інформацією є інформація за попередній звітний період .

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»
Дане вдосконалення роз'яснює, що основні запасні частини та допоміжне обладнання, задовольняють визначенню

основних засобів, що не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання»

Дане вдосконалення роз'яснює, що податок на прибуток, що відноситься до виплатам у користь акціонерів,
враховується відповідно до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».

МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»
Дане вдосконалення приводить у відповідність вимоги щодо розкриття у проміжній фінансовій звітності інформації

про загальні суми активів сегменту з вимогами щодо розкриття в ній інформації  про зобов'язання сегмента.
Відповідно до даного роз'яснення, розкриття інформації  у проміжній фінансовій звітності також має відповідати

розкриття інформації  у річної  фінансової  звітності.
Дані удосконалення набувають чинності для річних звітних період ів, що починаються 1 січня 2013 або після цієї  дати.

4. Доходи від  реалізації
2012 2011

Дохід  від  реалізації  алюмінію 311,630 431,828
Дохід  від  реалізації  товарів 78,286 91,167

Дохід  від  реалізації  робіт та послуг - 22,826
Вирахування з доходу (379) -

389,537 545,821

5. Собівартість реалізації
2012 2011

Матеріальні витрати 251,273 298,804
Собівартість реалізованих послуг 76,282 85,426

Оплата праці та нарахування 11,975 25,146
Витрати на амортизацію 7,983 5,188

Енерговитрати 6,234 95,349



Послуги промислового характеру 3,195 3,950
Податки та обов'язкові платежі 68 5,483

Інші витрати 3,183 1,412
360,193 520,758

6. Адміністративні витрати
2012 2011

Податки та обов'язкові платежі 14,034 14,289
Оплата праці та нарахування 10,398 14,408

Витрати на амортизацію 4,159 1,737
Витрати по закупівлі тепло-електроенергії  3,850 4,324

Послуги по IT забезпеченню 2,047 2,106
Юридичні послуги 1,951 944

Послуги по веденню бухгалтерського обліку 1,782 2,204
Аудиторські послуги 1,392 416

Транспортні послуги 1,014 1,500
Послуги по обслуговуванню обладнання 787 969

Телекомунікаційні послуги 659 906
Послуги по прибиранню 420 389

Послуги за страхуванням 343 174
Банківські послуги 257 377
Інші витрати 2,842 3,081

45,935 47,824

7. Витрати на збут
2012 2011

Оплата праці та нарахування 1,131 707
Транспортні послуги 723 22

Тара та тарні матеріали 595 398
Послуги з оренди 449 562

Витрати на амортизацію 178 37
Допоміжні матеріали, запчастини 90 339

Витрати по закупівлі тепло-електроенергії  80 105
Послуги сторонніх організацій 11 1,282

Інші витрати 441 445
3,698 3,897

8. Інші доходи-витрати
2012 2011

Результат від  реалізації  дочірньої  компанії  127 -
Дохід  від  реалізації  інших послуг 5,890 10,043

Результат від  реалізації  оборотних активів 4,458 4,463
Дохід  від  оприбуткування металобрухту одержаного від  списання основних засобів 3,360 36,969

Дохід  від  скорочення програми з встановленими виплатами - 14,691
Амортизація вартості раніше наданих послуг за програмою з встановленими виплатами - 1,856

Інші доходи 7,001 3,189
Витрати на амортизацію (362,555) -
Відшкодування пільгових пенсій - -

Відсоткові витрати за програмою з встановленими виплатами (6,366) (8,495)
Курсова різниця (6,039) (11,958)

Списання необоротних активів (6,072) (14,211)
Оплата праці та нарахування (3,730) (16,571)

Результат від  реалізації  запасів (40) 1,322
Інші витрати (41,333) (27,101)

(405,299) (5,803)

9.Фінансові витрати
Фінансові витрати, включають нараховані відсотки за позиками,що надані ПАТ «ЗАлК» компанією JUDSON TRADING

LIMITED. Сума нарахованих відсотків по позикам в 2012 році складає 74,786 тис.грн.(2011 р.: 72,180 тис. грн.).

10. Податок на прибуток
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закінчились 31 грудня:

2012 2011
Поточні витрати з податку на прибуток (21%) 390 700

Вплив з відстроченого оподаткування, пов'язаний з виникненням і сторнуванням тимчасових різниць (44,935) (166)
Витрати з податку на прибуток, відображені в консолідованому звіті про сукупні прибутки та збитки (44,545) 534

Узгодження між витратами з податку на прибуток та результатом множення облікового збитку нанормативну
податкову ставку за роки, які закінчились 31 грудня 2012 та 2011 років:

2012 2011
Обліковий збиток до оподаткування 500,077 3,081

Ставка податку на прибуток 21% 23%



Гіпотетичний податок при застосуванні нормативної  податкової  ставки 21% (2011:23%) 105,016 709
Ефект від  зміни податкових ставок та податкового законодавства 6,358 (26)

Постійні різниці (155,919) (149)
Витрати з податку на прибуток (44,545) 534

11. Основні засоби
Групою була проведена незалежна оцінкабуд івель, споруд , машин і устаткування, транспортних засобів, об'єктів

незавершеного капітального буд івництва станом на 31 грудня 2011 року. Оцінка проводилась товариством з
обмеженою відповідальністю «Експертне бюро» (сертифікат суб’єкта оціночної  д іяльності ФГІУ №11725/11 від

19.04.2011 року).Оцінка основних засобів була виконана згідно з Міжнародними стандартами оцінки. В процесі оцінки
визначалася справедлива вартість об'єктів основних засобів з використанням:

• для спеціалізованого майна - амортизованої  вартості заміщення із застосуванням витратного підходу;
• для неспеціалізованого майна - ринкової  вартості як бази оцінки із застосуванням порівняльного підходу для
активів тих, що мають як операційний, так і неопераційний характер участі в господарській д іяльності Компанії ;

Для усіх операційних спеціалізованих активів, вартість яких розрахована із застосуванням амортизованих витрат
заміщення додатково проведено визначення цінності використання і проведений тест на знецінення для виявлення

можливої  величини знецінення згідно вимог МСБЗ 36. Виявлене знецінення було розпод ілене пропорційно
амортизованій вартості заміщення на спеціалізовані операційні активи Компанії .

Станом на 31 грудня основні засоби включали:
Земля, буд івлі і споруди Виробниче устаткування Транспортні засоби Інші Капітальні інвестиції  Всього

Первинна вартість 
На 01 січня 2011 року 308,455 493,842 13,284 10,866 70,923 897,370

Надходження 69 8,097 162 20 7,444 15,792
Переоцінка 82,796 345,407 16,316 2,410 - 446,929

Вибуття (184,230) (312,379) (12,029) (8,751) (7,455) (524,844)
На 31 грудня 2011 року 207,090 534,967 17,733 4,545 70,912 835,247

Надходження 762 1,567 166 35 940 3,469
Вибуття (2,517) (14,325) (2,145) (112) (1,004) (20,103)

На 31 грудня 2012 року 205,335 522,209 15,754 4,467 70,848 818,613
Накопичена амортизація 

На 01 січня 2011 року (176,871) (302,847) (9,637) (8,400) - (497,755)
Амортизація за рік (5,648) (4,679) (6,218) (3,837) - (20,382)

Знос за вибувшими 131 16,530 185 1,280 - 18,126
Зменшення корисності (73,196) (99,483) (5) (557) (61,050) (234,291)

Знос по переоцінці 185,106 288,226 11,740 9,865 - 494,937
На 31 грудня 2011 року (70,478) (102,253) (3,935) (1,649) (61,050) (239,365)

Амортизація за рік (70,029) (301,585) (8,603) (2,598) - (382,815)
Знос за вибувшими 106 6,291 80 52 - 6,528

На 31 грудня 2012 року (140,401) (397,547) (12,459) (4,195) (61,050) (615,652)
Чиста вартість 

На 01 січня 2011 року 131,584 190,995 3,647 2,466 70,923 399,615
На 31 грудня 2011 року 136,612 432,714 13,798 2,896 9,862 595,882

На 31 грудня 2012 року 64,934 124,662 3,295 273 9,798 202,961

Сума зобов'язань за усіма д іючими договорами оренди станом на 31 грудня 2012 року можна представити таким
чином:

До 1 року До 2 років До 3 років Більше 5 років
Контракти по яких Компанії  Групи виступають як орендар 354 - - -

Контракти по яких Компанії  Групи виступають як орендодавець 1,146 16 14,946 -

Сума зобов'язань за усіма д іючими договорами оренди станом на 31 грудня 2011 року можна представити таким
чином:

До 1 року До 2 років До 3 років Більше 5 років
Контракти по яких Компанії  Групи виступають як орендар 300 - - -

Контракти по яких Компанії  Групи виступають як орендодавець 231 1,894 - -

Строки корисної  експлуатації
Наступні строки корисної  експлуатації  активів були встановлені у 2012році:

Буд івлі і споруди 1-50 років
Виробниче устаткування 1-50 років

Транспортні засоби 1-15 років
Інші 1-20 років

Інвестиційна нерухомість 1-20 років
Нематеріальні активи 1-5 років

12. Нематеріальні активи
Програмне забезпечення 

Первинна вартість 
На 01 січня 2011 року 1,503

Переоцінка 9
Вибуття (1,377)

На 31 грудня 2011 року 135
Надходження 48



Вибуття (51)
На 31 грудня 2012 року 132
Накопичена амортизація 

На 01 січня 2011 року (1,277)
Амортизація за рік (112)
Знос по переоцінці 1,377

На 31 грудня 2011 року (12)
Амортизація за рік (32)
Знос за вибувшими 3

На 31 грудня 2012 року (41)
Чиста вартість 

На 01 січня 2011 року 226
На 31 грудня 2011 року 123
На 31 грудня 2012 року 91

13. Відстрочені податкові активи
2011 2011

Балансова вартість виробничих основних засобів 29,875 (97)
Переоцінка основних засобів (814) 

Резерв відпусток (248) -
Балансова вартість дебіторської  заборгованості (1,438) -

Чисті відстрочені податкові активи/зобов’язання 27,375 (96)

14. Фінансові інвестиції

Цінні папери об’єктів інвестування ПАО «ЗАлК» не котируються на жодній біржі.
Фінансові інвестиції  станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чином:

2012 2011
Фінансові інвестиції  1,614 1,614

Резерв створений під  знецінення інвестицій (980) (980)
Чиста вартість фінансових інвестицій 634 634

Фінансові інвестиції  ПАО «ЗАлК» на які створено резерв на знецінення згідно із Законодавством Украї ни під  час
приватизації  не увійшли до Статутного капіталу Компанії  і на сьогодні є державною власністю Украї ни. ПАО «ЗАлК»

являється балансоутримувачем таких активів до моменту підписання акту про передачу цих активів у власність
Фонду державного майна Украї ни, органу, уповноваженого управляти державним майном. У зв’язку з відсутністю

інформації  про об’єкти інвестицій Компанія створила резерв на знецінення фінансових активів у розмірі 980 тис.грн..
Данні інвестиції  класифіковані як активи для продажу. 

Склад  інвестицій наведено у таблиці нижче:
2012 2011

% Балансова вартість % Балансова вартість
ПА "Укрбоксал" Данні відсутні 1 Данні відсутні 1

ТОВ СП "Интервиндоус" Данні відсутні 1 Данні відсутні 1
ОАО "Укрюникон" 2.4% 89 2.4% 89

ОАО "Первыйинвестиционный банк" 0.3% 632 0.3% 632
ЗАО "Сервисреестр" 10.0% 3 10.0% 3

АО "Наш банк" 3.9% 888 3.9% 888
1,614 1,614

15. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість 

Первинна вартість 
На 01 січня 2011 року 24,686

Надходження 64
Переоцінка 21,164
Вибуття (14,243)

На 31 грудня 2011 року 31,671
Надходження 4,861

Вибуття (828)
На 31 грудня 2012 року 35,704

Накопичена амортизація 
На 01 січня 2011 року (12,316)

Амортизація за рік (1,745)
Зменшення корисності (1,250)

Знос по переоцінці 14,060
На 31 грудня 2011 року (1,251)

Амортизація за рік -
Знос по вибувшим -

На 31 грудня 2012 року (1,251)
Чиста вартість 

На 01 січня 2011 року 12,370
На 31 грудня 2011 року 30,420
На 31 грудня 2012 року 34,453



16. Інша довгострокова дебіторська заборгованість
Інша довгострокова заборгованість складається з дебіторської  заборгованості з платежів до бюджету за податком

на додану вартість в розмірі 113,434 тис.грн., та податком на прибуток в розмірі 2,842 тис.грн. Дебіторська
заборгованість з платежів до бюджету перекласифікована в довгострокову у зв'язку з невизначеністю одержання

економічних вигод  протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Інша довгострокова дебіторська заборгованість в
частині платежів до бюджету відображена за вирахуванням знецінення.

17. Запаси
Запаси Групи станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чином:

2012 2011
Товари 21,051 45,432

Технологічні відходи 20,002 36,072
Сировина та матеріали 19,852 22,075

Боксити 14,350 22,189
Запчастини 9,235 9,423

Готова продукція 6,341 17,486
Незавершене виробництво 103,420 101,749

Напівфабрикати 207 207
Паливо 147 355
Інші 3,518 2,126

Резерв знецінення запасів (99,877) (99,877)
98,246 157,237

18. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість Групи станом на 31 грудня може бути представлена таким чином:

2012 2011
Торгівельна дебіторська заборгованість 36,495 46,728

Передплати 537 1,696
Інша дебіторська заборгованість 43,974 49,667

81,006 98,091

Керівництво Групи вважає, що справедлива вартість точно відображена в балансовій вартості торгівельної  та іншої
дебіторської  заборгованості.

Торгівельна дебіторська заборгованість

2012 2011
Торгівельна дебіторська заборгованість 43,216 53,892

Резерв сумнівних боргів (6,721) (7,164)
36,495 46,728

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років, аналіз дебіторської  та іншої  заборгованості, строк сплати якої  настав:

Рік Всього Не прострочені та не знеціненні Прострочені, але не знеціненні
<30 днів 30-60 днів 60-90 днів 90-120 днів >120 днів

2012 81,008 1,580 23,812 11,924 10 15 43,665
2011 98,091 2,129 12,303 18,454 20,914 9,842 34,449

Станом на 31 грудня в 2011 р. у зв'язку зі зменшенням корисності було створено 100 резерв для торгової
дебіторської  заборгованості номінальною вартістю 6,721 тис. грн. (у 2010 р.: 7,164 тис. грн.). Зміни в резерві на

зменшення корисності дебіторської  заборгованості включали:

Зменшення корисності
На 01 січня 2011 року 6,593

Збільшення за рік 658
Використання за рік (87)

На 31 грудня 2011 року 7,164
Збільшення за рік 

Використання за рік (443)
На 31 грудня 2012 року 6,721

Передплати 
Передплати Групи станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чином:

2012 2011
Передплати 661 1,698

Резерв сумнівних боргів (124) (2)
537 1,696

Станом на 31 грудня в 2012 р. у зв'язку зі зменшенням корисності було створено 100 резерв за передплатами
номінальною вартістю 124 тис. грн. (у 2011 р.: 2 тис. грн.). Зміни в резерві на зменшення корисності дебіторської

заборгованості включали:
Зменшення корисності



На 01 січня 2011 року 707
Збільшення за рік 

Використання за рік (705)
На 31 грудня 2011 року 2

Збільшення за рік 122
Використання за рік -

На 31 грудня 2012 року 124

Інша дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість Групи станом на 31 грудня може бути представлена таким чином:

2012 2011
Податок на додану вартість 36,903 43,400

Податкове зобов'язання з податку на додану вартість 4,644 4,794
Інша дебіторська заборгованість 2,429 1,472

43,974 49,666

19. Грошові кошти та ї х еквіваленти
Грошові кошти та ї х еквіваленти Групи станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чином:

2012 2011
Грошові кошти та ї х еквіваленти в національній валюті 11,474 14,927

Грошові кошти та ї х еквіваленти в іноземній валюті 2 209
11,476 15,136

20. Капітал
Зареєстрований номінальний акціонерний капітал, випущений Групою складається з 622,729,120 простих іменних

акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна і складає 2012 рік 155,682 тис. грн. (2011:155,682 тис.грн.) (сто п’ятдесят
п’ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят гривень 00 коп.). 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму 155,682 тис. грн. від  25.08.2010 р. видано Запорізьким
територіальним управлінням Державної  комісії  з цінних паперів та фондового ринку Украї ни.

Станом на 31.12.2011 року єдиним власником, частка якого в статутному капіталі перевищує 10% є
VelbayHoldingsLimited (Кiпр д /н 2036 NikosiaFilimona, 12), і становить 607,446,012 акції  (97.5458% статутного фонду

Компанії ).
Усі дозволені до випуску акції  станом на 31.12.2012 були повністю оплачені.

21.Позики
Позики Групи станом на 31 грудня можуть бути представлені таким чином:

Контракт Довгострокові позики Короткострокові позики Поточна заборгованість за довгостроковими позиками Всього
JUDSON TRADING LIMITED JT-ZALK/L-0507-78 572,698 - - 572,698

JT-ZALK/L-0509-384 - - 491,570 491,570
JT-ZALK/L-0211-011 - 87,476 - 87,476

Заборгованість на 31 грудня 2012 року 572,698 87,476 491,570 1,151,744
JUDSON TRADING LIMITED JT-ZALK/L-0000-000 239,694 - 239,694

JT-ZALK/L-0507-78 572,469 - - 572,469
JT-ZALK/L-0509-384 - - 251,679 251,679
JT-ZALK/L-0211-011 - 87,440 - 87,440

Заборгованість на 31 грудня 2011 року 812,163 87,440 251,679 1,151,282
JUDSON TRADING LIMITED JT-ZALK/L-0000-000 126,591 - - 126,591

JT-ZALK/L-0507-78 - - 570,456 570,456
JT-ZALK/L-0509-384 250,794 - - 250,794

Заборгованість на 01 січня 2011 року 377,385 - 570,456 947,841

Контракт Валюта Ставка Дата закінчення договору
JT-ZALK/L-0507-78 Долар США 6.5% Травень 2014

JT-ZALK/L-0509-384 Долар США 6.5% Травень 2012
JT-ZALK/L-0211-011 Долар США 6.5% Лютий 2012

Поручителем по позикам виступає Компанія Abacus (Cyprus) Ltd.
22. Забезпечення виплат відпусток

Забезпечення виплат відпусток нараховуються щомісячно шляхом добутку нормативного (планового) відсотку
резервування на фонд  оплати праці і пов’язані з ним нарахування. На кінець звітного періоду проводиться

інвентаризація резерву відпусток і розрахунок середньодобової  заробітної  плати. По результатам цих розрахунків
на звітну дату обчислюється уточнене значення забезпечення на виплату відпусток шляхом добутку невикористаних

днів відпусток на величину середньодобової  заробітної  плати по кожному працівнику. Сума забезпечення за
виплатами відпусток станом на 31 грудня 2012 року складає 1,181 тис.грн. (станом на 31 грудня 2011 року 1,360

тис.грн.).

23. Зобов'язання за соціальними гарантіями
Згідно вимог законодавства на Компанію покладена відповідальність за (часткове або повне) фінансування

Державної  пенсійної  програми для тих працівників, які працювали або продовжують працювати на посадах зі
шкідливими і небезпечними умовами праці (пенсія у зв'язку з шкідливими умовами праці згідно переліку посад , що

встановлюються Урядом за "списком №1" і "списком №2"). Така пенсія виплачується до моменту, коли ї ї  одержувач
досягне загальнодержавного пенсійного віку (55 років для жінок і 60 років для чоловіків). Компанія також добровільно

надає довгострокові виплати і виплати після закінчення трудової  д іяльності свої м працівникам, включаючи
одноразові виплати по досягненню пенсійного віку, матеріальну допомогу і допомогу на поховання.



В таблицях нижче підсумовуються компоненти чистих витрат з пенсійного забезпечення, визнаних уконсолідованому
звіті про прибутки та збитки та консолідованому звіті про фінансовий стан.

Суми відображені в звіті про фінансовий стан:
2012 2011

Поточна вартість зобов'язань за програмою зі встановленими виплатами 117,713 76,326
Невизнана вартість раніше зроблених послуг/активи - -

Чисте зобов'язання в звіті про фінансовий стан 117,713 76,326

Суми відображені в звіті про прибутки та збитки:
2012 2011

Вартість поточних послуг 392 1,998
Відсоткові витрати 6,366 8,495

Амортизація вартості раніше наданих послуг - (35)
Доходи/збитки від  скорочення програми і остаточних розрахунків - (14,691)

Чисті витрати визнані в звіті про прибутки і збитки 6,758 (4,234)

Рух чистого зобов'язання в Звіті про фінансовий стан:
2012 2011

Чисте зобов'язання на початок звітного періоду 76,326 101,484
чисті витрати визнані в Звіті про прибутки і збитки 6,758 (4,234)

Внески роботодавця (26,124) (17,330)
Актуарні (прибутки) /збитки відображені в іншому сукупному доход і 60,753 (3,594)

Поточна вартість зобов'язання за програмою зі встановленими виплатами на кінець звітного періоду 117,712 76,326

Рух активів програми:
2012 2011

Внески роботодавця 26,124 17,330
Сплата внесків (26,124) (17,330)

Залишок на кінець звітного періоду - -
Узгодження залишків поточної  вартості зобов'язань за програмою з встановленою виплатою на початок і кінець

періоду:
2012 2011

Поточна вартість зобов'язань за програмою зі встановленими виплатами на початок періоду 76,326 101,060
Вартість поточних послуг 392 1,998

Відсоткові витрати 6,366 8,495
Актуарні (прибутки) /збитки відображені в іншому сукупному доход і 60,753 (3,594)

Сплачені виплати (26,124) (17,330)
Доходи/збитки від  скорочення програми і остаточних розрахунків - (14,303)

Поточна вартість зобов'язання за програмою зі встановленими виплатами на кінець звітного періоду 117,713 76,326

Основні припущення, використані Групою при визначенні зобов'язань за пенсійною програмою, представлені нижче:
2012 2011

Ставка дисконтування 8.0% 10.0%
Зростання заробітної  плати 10.24% 10.24%

Зростання пенсій 6.00% 6.00%
Плинність кадрів 0% для Списку №1 и 2, 3% для іншого персоналу 0% для Списку №1 и 2, 3% для іншого персоналу

Рівень непрацездатності 40% від  ймовірності смертності 40% від  ймовірності смертності

24. Торгова та інша кредиторська заборгованість
2012 2011

Торгова та інша кредиторська заборгованість 392,714 331,976
Нараховані проценти за кредитами 260,126 184,983

Передплати 220 88,700
Податки до сплати 1,383 1,432
Інші зобов'язання 1,279 1,651

655,722 608,742
Торгова кредиторська заборгованість

2012 2011
Розрахунки з іноземними постачальниками за сировину та матеріали 367,556 328,981

Розрахунки з вітчизняними підрядниками за роботи та послуги 1,136 2,656
Розрахунки з вітчизняними постачальниками за сировину та матеріали 24,022 339

392,714 331,976
Передплати
2012 2011

Розрахунки за авансами одержаними за готову продукцію 173 86,823
Розрахунки за авансами одержаними за товарно-матеріальні цінності - 648

Розрахунки за авансами одержаними за послуги 6 626
Розрахунки за авансами одержаними за договорами комісії  - 437

Інші 41 166
220 88,700

Податки до сплати
2012 2011

Податок на додану вартість - 8



Податок з доход ів фізичних осіб 139 164
Інші податки до сплати 1,244 1,260

1,383 1,432
Інші зобов'язання

2012 2011
Заборгованість по оплаті праці з нарахуваннями 1,183 1,420

Інші зобов'язання 96 231
1,279 1,651

25. Фактичні та потенційні зобов'язання
Умови функціонування

Незважаючи на те, що економіка Украї ни визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, які
властиві перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на

ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції  та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній
валюті бути ліквідним засобом платежу за межами Украї ни. Стабільність економіки Украї ни значною мірою

залежатиме від  політики та д ій Уряду, спрямованих на реформування адміністративної  та правової  систем, а також
економіки в цілому. Внаслідок цього д іяльності в Украї ні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених

ринків.
Украї нська економіка піддається впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової  економіки. Світова

фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, суттєвого
погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині Украї ни. Незважаючи на

стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом Украї ни з метою підтримки банківського сектору та забезпечення
ліквідності украї нських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також

вартості капіталу для Групи та ї ї  контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати д іяльності та
економічні перспективи Групи.

Керівництво Групи вважає, що воно вживає усіх необхідних заход ів для підтримки економічної  стабільності Групи в
умовах, що склалися. Однак подальше погіршення ситуації  в зазначених вище сферах може негативно вплинути на

результати д іяльності і фінансовий стан Групи. Наразі неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
Юридичні питання

В ход і звичайної  господарської  д іяльності Підприємство виступає в якості відповідача за окремимисудовими
позовами та претензіями. У випадках, коли керівництво Групи оцінюєризик вибуття фінансових ресурсів як можливий
або неможливо достовірно визначити суму, Група неробить нарахування потенційного зобов'язання. Такі потенційні

зобов'язання розкриті в данійконсолідованій фінансовій звітності. У майбутньому такі потенційні зобов'язання можуть
статифактичними, якщо вибуття ресурсів стане вірогідним. 

Станом на 31 грудня 2012року, Група є відповідачем за судовою справою № 48/448-13/364 за позовом Замісника
Генерального прокурора Украї ни в інтересах держави до ПАТ «ЗАлК», ЗАО «Авто-ВАЗ - інвест», Компанії

«VelbayHoldingslimited», АКБСР «Укрсоцбанк» про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій ОАО «ЗАлК» у
кількості 423514923 простих іменних акцій, що складає 68.01% акціонерного капіталу товариства та повернення

пакету акцій до власності держави в особі фонду державного майна Украї ни. Рішенням Господарського суду м. Києва
від  22.03.2012 року позовні вимоги задоволені.Відповідачем подано апеляційну скаргу. Розгляд  апеляційної  скарги

призначено на кінець квітня 2013 року.
Станом на 31 грудня 2011 року, Група є відповідачем за судовою справою № 2а – 0870/1822/11 за позовом

Спеціалізованої  державної  податкової  інспекції  в м. Запоріжжі до ПАТ «ЗАлК» про стягнення суми простроченої
заборгованості перед  державою по кредиту № 14/02-145 від  28.05.1997 року. Сума позову складає 1,193,058 тис.грн.

Постановою Запорізького окружного адміністративного суду від  05.04.2012 року в задоволені позовних вимог
відмовлено. Розгляд  апеляційної  скарги призначено на кінець квітня 2013 року. Існує ймовірність оскарження рішення

суду Спеціалізованою державною податковою інспекцією в м. Запоріжжі.
Податкові ризики

Фінансовий стан та д іяльність Групи продовжують залишатись під  впливом розвитку ситуації  вУкраї ні, включаючи
застосування існуючих та майбутніх положень законодавства, зокремаподаткового законодавства.

Украї нське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування і інші аспекти д іяльності
підприємств, включаючи контроль курсу обміну валют і митні правила, продовжують змінюватися внаслідок

перехідного періоду в економіці. Положення законів і нормативних документів інод і нечіткі, і ї х трактування залежить
від  позиції  місцевих, регіональних і державних органів і інших державних органів. Випадки різних трактувань

законодавства не одиничні.
На д іяльність Групи і ї ї  фінансовий стан і надалі робитиме вплив розвиток політичної  ситуації  в Украї ні, а також

застосування існуючих і майбутніх законодавчих і нормативних актів у сфері оподаткування. Керівництво вважає, що
такі непередбачені обставини не матимуть на Групу більшого впливу, ніж на інші аналогічні підприємства в Украї ні.

26. Розкриття інформації  про пов'язані сторони
Дана консолідована фінансова звітність Групи включає фінансові звітності Публічного акціонерного товариства

«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та наступних двох дочірніх підприємств: 
Назва компанії  Основна д іяльність Відсоток волод іння

2012 2011
Дочірнє Підприємство ПАТ «ЗАлК» «Глухівський Кар’єр Кварцитів» Видобуток кварцитів Продано 100%

ТОВ "Завод  алюмінієвої  катанки" Виробництво алюмінієвої  катанки 100% 100%

Операції  Групи з пов'язаними особами, в тому числі ключовий управлінський персонал, станом на 31 грудня 2012 року
можуть бути представлені таким чином: 

Реалізація Закупівлі Суми заборгованості пов'язаних сторін Суми заборгованості перед  пов'язаними сторонами
ВАТ ОК РУСАЛ-ТД - - - -

FIRM RTI LIMITED 16,592 3,224 - -
ВАТ СУАЛ 1,754 - - 8



ТОВ ІТ-СЕРВІС 1 333 - 289
ВАТ Русал Братський алюмінієвий завод  - - - -

ТОВ Запорожалюмінторг 3,469 - - -
ТОВ НГЗ - - - -

ТОВ РУСАЛ АВТОМАТИЗАЦіЯ - 3,453 - 203
ТОВ РУСАЛ-Центр Обліку Миколаї в - 1,783 - 93

ТОВ СЦ Металлург 264 37 - 2,619
ALDROVANDI-CONSULTADORIA SERVICOS 202 300 272,674 -

RS International GMBH 16 80 94,593 -
UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED 6,077 - - -

28,375 9,210 367,267 3,212

Операції  Групи з пов'язаними особами, в тому числі ключовий управлінський персонал, станом на 31 грудня 2011 року
можуть бути представлені таким чином: 

Реалізація Закупівлі Суми заборгованості пов'язаних сторін Суми заборгованості перед  пов'язаними сторонами
ВАТ ОК РУСАЛ-ТД 347 24,245 - -

FIRM RTI LIMITED 113 5,359 - 86,190
ВАТ СУАЛ 1,243 27 - 648
ТОВ ІТ-СЕРВІС - 194 - -

ВАТ Русал Братський алюмінієвий завод  - 821 - -
ТОВ Запорожалюмінторг 243,343 6 46,282 187

ТОВ НГЗ 1 39,257 74 -
ТОВ РУСАЛ АВТОМАТИЗАЦІЯ 59 4,255 10 164
ТОВ РУСАЛ-Центр Обліку Миколаї в - 2,198 - 89

ТОВ СЦ Металлург 172 - - 2,157
245,278 76,362 46,366 89,435

Ключовий управлінський персонал включає співробітників, які над ілені повноваженнями та зобов'язаннями в зв'язку з
плануванням, керівництвом і контролем над  д іяльністю Групи. Винагороди ключовому управлінському персоналу

включають витрати на оплату праці які склали в 2012 році 3,057тис.грн. (2011: 1,717 тис.грн.).
Умови угод  з пов'язаними сторонами

Угоди продажу і купівлі з пов'язаними сторонами зд ійснюються на умовах, аналогічних умовам угод  на комерційній
основі. Балансові залишки на кінець року не забезпечені, є безвідсотковими, і оплата по них робиться грошовими
коштами. За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. та 2011 року, Група не зафіксувала знецінення дебіторської

заборгованості від  пов'язаних сторін. 

27. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основними фінансовими інструментами Групи є позики, грошові кошти та ї х еквіваленти. Головною метою фінансових
інструментів є фінансування д іяльності Групи. Група такожмає інші фінансові інструменти, включаючи дебіторську та

кредиторську заборгованість, що виникаєв ход і операційної  д іяльності. Група не зд ійснювала операцій з
деривативами з метою управлінняпроцентними та валютними ризиками, що виникають в ход і д іяльності Групи та

джерел ї ї фінансування. Протягом року Група не зд ійснювала торгових операцій з фінансовими інструментами.
Головними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Групи є ризик ліквідності,валютний, кредитний ризик

та ризик, пов'язаний з підвищеною концентрацією бізнесу. Групапереглядає і узгоджує політику щодо управління
кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.

Валютний ризик
Група підпадає під  вплив валютного ризику, що пов'язаний із закупівлями та фінансуванням увалютах, інших ніж
національна валюта, а саме: Група приймає на себе валютний ризик, щообумовлюється отриманими позиками в

доларах США. Коливання валютного курсу долара до гривні можуть матизначний вплив на баланс Групи. Група не
зд ійснювала операцій з метою хеджування зазначенихризиків.

Станом на 31 грудня офіційний курс, встановлений Національним банком Украї ни, тасередній курс за рік складав:

Курс на кінець року
2012 7.9930

2011 7.98980
2010 7.961

Наступні таблиці демонструють чуттєвість прибутку Групи до оподаткування (внаслідокможливих змін у балансовій
вартості активів та зобов'язань) до допустимо ймовірної  зміни курсуобміну валют, при умові, що всі інші змінні

залишаються незмінними.
Зростання/ (зниження) курсу обміну валют Ефект на прибуток до оподаткування

За рік, який закінчився 31 грудня 2012 р. 
Зміна курсу валют гривня/долар США 5% (88,967)
Зміна курсу валют гривня/долар США 5% 88,967

За рік, який закінчився 31 грудня 2011 р. 
Зміна курсу валют гривня/долар США 5% (87,583)
Зміна курсу валют гривня/російський рубль 5% 32
Зміна курсу валют гривня/долар США 5% 87,583

Зміна курсу валют гривня/російський рубль 5% (32)
Гривня Долар США Всього

АКТИВИ 
Інша довгострокова дебіторська заборгованість 81,006 81,006

Грошові кошти та ї х еквіваленти 11,474 2 11,476
Всього активи 92,480 2 92,482



ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Довгострокові позики (572,698) (572,698)

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (2,601) (2,601)
Поточна заборгованість за довгостроковими позиками (491,570) (491,570)
Торгова та інша кредиторська заборгованість (28,032) (627,687) (655,719)

Короткострокові позики (87,476) (87,476)
Всього зобов'язання (30,633) (1,779,431) (1,810,064)

Чиста балансова позиція 61,847 (1,779,429) (1,717,582)
Відсотковий ризик

Основний процентний ризик Групи пов'язаний, в основному, з процентними позиками. Згідно з політикою Групи,
управління процентними витратами зд ійснюється з використанням боргових інструментів з фіксованими,

процентними ставками. Керівництво аналізує ринкові процентні ставки з достатньою регулярністю з метою мінімізації
процентного ризику Групи.

У наведеній нижче таблиці представлена чутливість прибутку Групи до оподаткування до можливої  зміни
процентних ставок при постійному значенні усіх інших змінних (у вигляд і впливу на позики з плаваючою процентною

ставкою).

Збільшення / (зменшення) процентної  ставки (в процентах) Влив на прибуток до оподаткування
За рік, який закінчився 31 грудня 2012 р. 

Зміна відсоткової  ставки 20 (15,006)
Зміна відсоткової  ставки -20 15,006

За рік, який закінчився 31 грудня 2011 р. 
Зміна відсоткової  ставки 20 (14,967)
Зміна відсоткової  ставки -20 14,967

Кредитний ризик
Фінансові інструменти, які потенційно спонукають Групу значним кредитним ризикам, в основному складаються із

торгівельної  та іншої  заборгованості.
Грошові кошти розміщені в фінансових установах, які, як вважається, мають мінімальний ризик невиконання

зобов'язань на момент внесення коштів.
Керівництво Групи прийняло відповідну кредитну політику, і можливі кредитні ризики постійно відслідковуються. За

політикою Групи, покупці, що бажають співпрацювати на умовах кредиту, мають пройти відповідні процедури
підтвердження кредитоспроможності, а значні залишки дебіторської  заборгованості постійно контролюються.

Кредитний ризик Групи контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво Групи вважає, що
вона не має значного ризику виникнення збитків поверх сум, відображених в резервах на покриття збитків від

зменшення корисності по кожній категорії  
Група не зд ійснювала операцій з метою хеджування зазначених ризиків. 

Ризик управління капіталом
Група розглядає позики та акціонерний капітал як основне джерело фінансування. Головною метою управління
капіталом Підприємства є підтримка достатньої  кредитоспроможності та коефіцієнтів забезпеченості власними

коштами з метою збереження можливості Підприємству продовжувати свою д іяльність.
Група зд ійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як

співвідношення чистих зобов’язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов’язань. Група включає у розрахунок
чистих зобов’язань процентні позики, кредиторську заборгованість за вирахуванням грошових коштів та ї х

еквівалентів.
Політика Підприємства стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної  структури
капіталу для зменшення загальних витрат на капітал та гнучкості, необхідних для доступу Групи до ринків капіталу. 

2012 2011
Загальна сума позик 1,154,345 1,153,438

Мінус: грошові кошти та ї х еквіваленти (11,476) (15,136)
Чисті зобов'язання 1,142,869 1,138,302
Власний капітал (1,411,814) (818,492)

Коефіцієнт фінансового важеля (81%) (139%)
Ризик ліквідності

Завдання Групи є підтримання балансу між безперервністю фінансування та гнучкістю при використанні умов
кредитування, що надаються позичальниками та кредиторами. Група аналізує свої  активи та зобов’язання за ї х

строками та планує свою ліквідність залежно від  очікуваних строків виконання зобов’язань за відповідними
інструментами. У разі недостатньої  або надмірної  ліквідності Група перерозпод іляє ресурси для досягнення

оптимального фінансування своєї  д іяльності.
Таблиця, що наведена нижче, підсумовує структуру фінансових зобов'язань Підприємства на 31грудня 2011 року на

основі договірних недисконтованих платежів.
До 3- місяців Від  3 до 12 місяців Від  1-го до 5-и років Всього

За рік, який закінчився 31 грудня 2012 р. 1,810,058
Кредити та позики 0 581646 572698 1,154,344

Торгові та інші кредитори 2,567 393,021 260,126 655,714
За рік, який закінчився 31 грудня 2011 р. 1,760,155

Кредити та позики - 578,812 572,469 1,151,281
Торгові та інші кредитори 2,853 421,038 184,983 608,874

28. Справедлива вартість фінансових інструментів
Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років балансова вартість фінансових інструментів приблизнодорівнювала ї х

справедливій вартості.
Балансова вартість грошових коштів та ї х еквівалентів, торгової  та іншої  дебіторської  заборгованості,торгової

кредиторської  заборгованості та інших зобов'язань приблизно дорівнювала ї х справедливійвартості, оскільки ці



інструменти є короткостроковими. Справедлива вартість довгостроковихфінансових зобов'язань визначається
методом дисконтування майбутніх грошових потоків заринковою ставкою, що використовується Групою для под ібних
фінансових інструментів.Справедлива вартість інструментів, щокотируються, визначається за ціновим котируванням

на звітну дату.
29.Под ії  після звітної  дати

Станом на 31 грудня 2012 року, Група є відповідачем за судовою справою № 48/448-13/364 за позовом Замісника
Генерального прокурора Украї ни в інтересах держави до ПАТ «ЗАлК», ЗАО «Авто-ВАЗ - інвест», Компанії

«VelbayHoldingslimited», АКБСР «Укрсоцбанк» про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій ОАО «ЗАлК» у
кількості 423,514,923 простих іменних акцій, що складає 68.01% уставного фонду товариства та повернення пакету
акцій до власності держави в особі фонду державного майна Украї ни. Рішенням Господарського суду м. Києва від
22.03.2012 року позовні вимоги задоволені.Відповідачем подано апеляційну скаргу. Судове засідання по розгляду

позовної  вимоги перенесено на кінець квітня.
Судова справа по поверненню пакету акцій до власності держави стосується власників Групи, однак потенційна

зміна власника може негативно вплинути на подальшу д іяльність Товариства та його фінансовий стан, однак ми не
можемо визначити масштаби та характер цього впливу. 

Станом на 31 грудня 2012 року, Група є відповідачем за судовою справою № 2а – 0870/1822/11 за позовом
Спеціалізованої  державної  податкової  інспекції  в м. Запоріжжі до ПАТ «ЗАлК» про стягнення суми простроченої

заборгованості перед  державою по кредиту № 14/02-145 від  28.05.1997 року. Сума позову складає 1,193,058 тис.грн.
Постановою Запорізького окружного адміністративного суду від  05.04.2012 року в задоволені позовних вимог було

відмовлено. Розгляд  апеляційної  скарги призначено на кінець квітня 2013 року. Існує ймовірність оскарження рішення
суду Спеціалізованою державною податковою інспекцією в м. Запоріжжі.

Загальними зборами ТОВ "Завод  алюмінієвої  катанки" протокол №5 від  22 січня 2013 року прийнято рішення про
ліквідацію товариства. На дату надання аудиторського висновку проводиться ліквідаційна процедура.
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