Титульний аркуш

29.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1/2019
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Член дирекцiї-в.о. генерального директора



Кiзiлов Сергiй Анатолiйович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00194122
4. Місцезнаходження: 69032, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя, Пiвденне шосе,15
5. Міжміський код, телефон та факс: (061)212-24-27, (061)212-23-36
6. Адреса електронної пошти: zalk@zalk.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2021, затверджено рiчну iнформацiю АТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" за 2019 рiк (Протокол № 3).
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку



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

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

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

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

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

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

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

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

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

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

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

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах, не заповнювались тому, що Товариство не приймало участi в створеннi юридичних осiб. 
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, не заповнювалась тому, що посада корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 
Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки Товариства або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу Товариства не визначався, тому роздiл "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнювався. 
В роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" вказана iнформацiя про засновникiв Товариства, їх вiдсоток у статутному капiталi на момент створення Товариства.
Роздiл "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не заповнювався, тому що у звiтньому перiодi не змiнювався акцiонер, якому належать голосуючи акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.
Роздiл "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не заповнювався, тому що у звiтному перiодi не змiнювалися особи, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. 
Роздiл " Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не заповнювався, тому що у звiтному перiодi не змiнювалися особи якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.
Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не випускалися. Товариство не розмiщувало борговi цiннi папери, тому iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється. Фактiв викупу та продажу ранiше викуплених емiтентом власних акцiй за звiтний перiод не було. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), не заповнювався, тому що у Товариства не було емiсiї  цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва). 
У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не має. У власностi працiвникiв емiтента не має акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу. 
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, не заповнювалася тому, що цiнних паперiв не має обмежень щодо обiгу. 
Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, не заповнювалась, тому що у Товариства вiдсутня ця iнформацiя (за звiтнiй перiод немає реестру власникiв iнменних цiнних паперiв/перелiку акцiонерiв).
За результатами звiтного та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.
У звiтньому роцi емiтент не випускав та не реалiзовував основнi види продукцiї, тому вiдповiднi форми цього звiту не заповненi. 
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається оскiльки у звiтному перiодi емiтент не приймав рiшень щодо вчинення значних правочинiв. 
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не заповнювалася, тому що у Товариства не має випуску боргових цiнних паперiв. 
У Товариства не має корпоративних договорiв, укладених акцiонерами учасниками), тому роздiл "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не заповнювався.
У емiтента не має договорiв або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. 
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство iпотечнi цiннi папери не розмiщувало, зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй емiтента немає. Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розмiщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється у зв'язку з тим, що iпотечнi сертифiкати емiтентом не випускались (не розмiщувались). Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розмiщувались), ФОН не має. 
Пiдписує форми бухгалтерської звiтностi за звiтнiй перiод Головноий бухгалтер 
Долгiнцева О.А.
Пiдписує звiт за звiтнiй перiод Член дирекцiї-в.о. генерального директора Кiзiлов С.А.




ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	АТ "ЗАлК"
3. Дата проведення державної реєстрації
	30.09.1994
4. Територія (область)
	Запорізька обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	155682280
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	68,0095
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	140
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	24.42 - ВИРОБНИЦТВО АЛЮМIНIЮ
	55.90 - ДIЯЛЬНIСТЬ IНШИХ ЗАСОБIВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМIЩУВАННЯ
	38.32 - ВIДНОВЛЕННЯ ВIДСОРТОВАНИХ ВIДХОДIВ
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478
2) IBAN
	UA213204780000026001924858782
3) поточний рахунок
	UA213204780000026001924858782
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	рахунку у iноземнiй валютi не має, МФО 0
5) IBAN
	0
6) поточний рахунок
	0

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Прид., зберiг., реалiз. (вiд-пуск), використ. прекурсорiв Спис.2таб.IV) "Пе-релiку наркот. засобiв, пси-хотропних. речовин та прекурсорiв"
АЕ №269560
20.06.2013
Державна Служба України по контролю за наркотиками
20.06.2018
Опис
Термiн дiї лiцензiї закiнчився, однак емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї. 
Використання джерел iонизуючого випромiнювання
ОВ-050312
11.05.2011
Державний комiтет ядерного регулювання України. Пiвд.схiд. держ. iнс-iя з ядер.ї та радiоц. безпеки
11.05.2026
Опис
Емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
1) Найменування
	Приднiпровське виробниче управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
2) Місцезнаходження
	Україна, 27500, Кіровоградська обл., д/н р-н, м. Свiтловодськ, Обсерваторна, 5
3) Опис
	До складу АТ "ЗАлК" входить вещевказаний вiдокремлений структурний пiдроздiл без права юридичної особи. 

1) Найменування
	Санаторiй-профiлакторiй Вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат"
2) Місцезнаходження
	Україна, 69017, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя, Будинок вiдпочинку, 33
3) Опис
	До складу АТ "ЗАлК" входить вещевказаний вiдокремлений структурнiий пiдроздiл без права юридичної особи. Iнших дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має.


16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
№ 908/3736/15
Господарський суд Запорiзької областi
"Джатсон Трейдiнг-Лiмiтед"
ПАТ "ЗАлК"
Фонд державного майна України; АТ "Сбербанк"; Компанiя Velbay Holdings Limited за участю Прокуратури Запорiзької областi
Розмiр позовних вимог 39154924,11 дол. США. (еквiвалент 30 000 000, дол. США - сума кредиту; 9 154 924,11 дол. США - вiдсотки). 83514140620 грн.  Справа № 908/3736/15 розглядається Господарським судом Запорiзької областi. 
На розглядi у Великiй Палатi Верховного суду
Опис:
Ухвалою суду вiд 19.02.2019 р. провадження у справi № 908/3736/15 поновлено, пiдготовче судове засiдання вiдкладено до 20.03.2019р.
Ухвалою Господарський суд Запорiзької областi вiд 20.03.2019 р. пiдготовче судове засiдання вiдкладено до 15.04.2019р.
У судовому засiданнi 15.04.2019р. Господарським судом Запорiзької областi задоволено клопотання АТ "ЗАлК" про продовження строку пiдготовчого провадження та витребування з Господарського суду м. Києва матерiалiв справи № 48/448-13/364.
Ухвалою Господарського суду Запорiзької областi вiд 15.04.2019р. у справi № 908/3736/15 вирiшено продовжити строк пiдготовчого провадження до 20.05.2019 р. включно.
13.05.2019 р. до Господарського суду Запорiзької областi вiд АТ "ЗАлК" надiйшла письмова заява про долучення до матерiалiв справи доказiв, а саме: копiї договору № КПП-307 вiд 08.02.2001 р. купiвлi продажу акцiй ВАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" мiж ФДМУ та ЗАТ "АвтоВАЗ-Iнвест", копiї договору вiд 24.03.2006 р. купiвлi-продажу пакету акцiй ВАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", укладеного мiж ЗАТ "АвтоВАЗ-Iнвест" та Компанiєю VELBAY HOLDINGS LIMITED за участi Акцiонерно-комерцiйного банку соцiального розвитку "Укрсоцбанк".
У судовому засiданнi 15.05.2020р. заява АТ "ЗАлК" про долучення до матерiалiв справи доказiв залишена без задоволення. 
Ухвалою господарського суду Запорiзької областi вiд 15.05.2020 р. пiдготовче провадження у справi № 908/3736/15 закрито. Призначено справу до судового розгляду по сутi на 06.06.2019 р. об 11 год. 40 хв.
У судовому засiданнi, яке вiдбулося 06.06.2019р. Господарський суд Запорiзької областi ухвалив рiшення про вiдмову Компанiї Judson Trading Limited у задоволеннi позовних вимог у повному обсязi.
У зв'язку з чим, Компанiя Judson Trading Limited звернулася до Центрального апеляцiйного господарського суду з апеляцiйною скаргою на рiшення Господарського суду Запорiзької областi вiд 06.06.2019 у справi №908/3736/15.
У свою чергу, Центральний апеляцiйний господарський суд Ухвалою вiд 19.07.2019 у справi №908/3736/15 (номер судового провадження: 2/89/15-8/56/16-33/117/16) призначив розгляд апеляцiйної скарги Компанiї Judson Trading Limited у судовому засiданнi на 10.09.2019 року.
У зв`язку з перебуванням суддi-члена колегiї Верхогляд Т.А. у вiдпустцi, судове засiдання у визначений час не вiдбулося. Автоматизованою системою документообiгу суду для розгляду справи було визначено iншу колегiю суддiв та призначено розгляд справи на 11.11.2019 року.
Постановою Центрального апеляцiйного господарського суду вiд 11.11.2019 у справi №908/3736/15 (номер судового провадження: 2/89/15-8/56/16-33/117/16) рiшення Господарський суд Запорiзької областi вiд 06.06.2019р. залишено без змiн, а скаргу Компанiї Judson Trading Limited без задоволення.
09.01.2020р. до Касацiйного господарського суду надiйшла скарга Компанiї Judson Trading Limited про скасування Постанови Центрального апеляцiйного господарського суду вiд 11.11.2019 у справi №908/3736/15 та рiшення Господарський суд Запорiзької областi вiд 06.06.2019р. у справi №908/3736/15. 
У судовому засiданнi, яке вiдбулося 18.02.2020р. у задоволеннi касацiйної скарги Компанiї Judson Trading Limited вiдмовлено, Постанову Центрального апеляцiйного господарського суду вiд 11.11.2019 у справi №908/3736/15 та рiшення Господарський суд Запорiзької областi вiд 06.06.2019р. у справi №908/3736/15 залишено без змiн.
24.02.2020р. справа передана з касацiйного розгляду до Великої палати Верховного суду (номер провадження 12-12гс20). 
Станом на березень 2020р. визначено склад членiв колегiї. 

2
№ 908/2394/16
Господарський суд Запорiзької областi
ПАТ "ЗАлК"
ТОВ "Запорiжалюмiнторг", за укчастю Прокуратури Запорiзької областi
Фонд державного майна України; Котюк О.В.
Розмiр позовних вимог: визнання договору позики №ЗАТ-Д-2014-005/ЗАлК-Д-2014-205 вiд 25.09.2014р. недiйсним та зустрiчний позов про застосування наслiдкiв недiйсностi правочину , стягнення 43 000 000 грн.
Розглянуто Касацiйним господарським судом
Опис:
12.09.2016 до Господарського суду Запорiзької областi звернулось - Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" з позовом до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiжалюмiнторг"  про визнання недiйсним договору позики № ЗАТ-Д-2014-005/ЗАлК-Д-2014-205 вiд 25.09.2014.
Ухвалою Господарського суду Запорiзької областi вiд 20.08.2018 у справi № 908/2394/16 також була прийнята до розгляду зустрiчна позовна заява ТОВ "Запорiжалюмiнторг" до ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", третi особи, якi не заявляють самостiйних вимог на предмет спору, на сторонi позивача за первiсним позовом, Фонд державного майна України та Котюк О.В. про застосування правових наслiдкiв недiйсностi договору позики №ЗАТ-Д-2014-005/ЗАлК-Д-2014-205 вiд 25.09.2014р., а саме: стягнення з ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" на користь ТОВ "Запорiжалюмiнторг" 43000 000,00 грн.
Ухвалою Господарського суду Запорiзької областi вiд 09.01.2019р. поновлено провадження у справi № 908/2394/16, розгляд справи призначено на 21.01.2019р.
Ухвалою Господарського суду Запорiзької областi вiд 21.01.2019 закрито пiдготовче судове засiдання та призначено розгляд справи по сутi на 11.02.2019р.
Окрiм того, iншою Ухвалою Господарського суду Запорiзької областi вiд 24.01.2019 задоволено заяву Прокуратури Запорiзької областi про вступ у справу № 908/2394/16. Також, даною ухвалою, в зв'язку зi складнiстю предмету спору, справу № 908/2394/16 передано на  колегiальний розгляд.
У судовому засiданнi 11.02.2019р. заяву Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiжалюмiнторг" про вiдвiд суддi залишено без задоволення. 
Ухвалою суду вiд 15.02.2019 провадження у справi було поновлено, пiдготовче засiдання призначено на 18.03.2019.
18 березня 2019 до канцелярiї Господарського суду Запорiзької областi  вiд позивача за первiсним позовом надiйшла заява  (уточнена/нова редакцiя у зв'язку зi змiною  пiдстав позову).
Ухвалою вiд 23.04.2019р. у справi № 908/2394/16 пiдготовче засiдання вiдкладено на 17.05.2019р. 
У судовому засiданнi 17.05.2019р. призначено розгляд справи по сутi.
Рiшенням Господарського суду Запорiзької областi вiд 04.07.2019 у справi № 908/2394/16 ухвалено наступне:
- в задоволеннi первiсного позову Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" до вiдповiдача за первiсним позовом Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiжалюмiнторг"  про визнання недiйсним договору позики № ЗАТ-Д-2014-005/ЗАлК-Д-2014-205 вiд 25.09.2014 вiдмовити в повному обсязi.
- в задоволеннi зустрiчного позову Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Запорiжалюмiнторг" до Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" про застосування правових наслiдкiв недiйсностi договору позики №ЗАТ-Д-2014-005/ЗАлК-Д-2014-205 вiд 25.09.2014, а саме: стягнення з ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" на користь ТОВ "Запорiжалюмiнторг" 43 000 000 (сорок три мiльйона) грн. 00 коп. вiдмовити в повному обсязi.
Ухвалою Центрального апеляцiйного господарського суду вiд 19.08.2019р. у справi № 908/2394/16, номер провадження 14/96/16-32/107/18 вiдкрито апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат", Заступника прокурора Запорiзької областi на рiшення Господарського суду Запорiзької областi вiд 04.07.2019 у справi № 908/2394/16, розгляд справи призначено на 16.10.2019р.
Постановою Центрального апеляцiйного господарського суду вiд 16.10.2019р. у справi № 908/2394/16 у задоволеннi апеляцiйних скарг Заступника прокурора Запорiзької областi та Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" вiдмовлено. Рiшення Господарського суду Запорiзької областi вiд 04.07.2019 у справi №908/2394/16 залишено без змiн.
29.11.2019р. Заступником прокурора Запорiзької областi подано касацiйну скаргу на Постанову Центрального апеляцiйного господарського суду вiд 16.10.2019р. у справi № 908/2394/16.
22.01.2020р. касацiйну скаргу Заступника прокурори Запорiзької областi розглянуто Касацiйним господарським судом, у задоволеннi скарги вiдмовлено, Постанову Центрального апеляцiйного господарського суду вiд 16.10.2019р. у справi № 908/2394/16 та Рiшення Господарського суду Запорiзької областi вiд 04.07.2019 у справi № 908/2394/16 залишено без змiн. 
3
№ 908/2724/18
Господарський суд Запорiзької областi
ТОВ "Констебль"
ПАТ "ЗАлК"
д/н
Розмiр позовних вимог 1 908 667,95 грн.з якої: 1 442 800,83 грн., борг за послуги з охорони, 185 251,33 грн. пенi, 65 838,93 грн. 3% рiчних та 214 776,86 грн. iнфляцiйних нарахувань.
Винесено наказ про розстрочення виконання рiшення суду
Опис:
Дата вiдкриття провадження у справi  22.12.2018 р. Сторони -  ТОВ "Констебль", ПАТ "ЗАлК", стягнення боргу за послуги з охорони. Справа № 908/2724/18 розглядається Господарським судом Запорiзької областi. 
28.01.2019 р. Господарський суд Запорiзької областi ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та вiдкрити провадження у справi       № 908/2724/18. Присвоїти справi номер провадження 17/23/19. Розглядати справу за правилами загального позовного провадження. Пiдготовче судове засiдання призначити на 20.02.2019 р. 
20.02.2019 р. Господарський суд Запорiзької областi ухвалив: Продовжити строк пiдготовчого провадження на 30 днiв до 29.04.2019р. включно. Вiдкласти пiдготовче засiдання у справi № 908/2724/18. до 27.03.19р.
Ухвалою Господарський суд Запорiзької областi вiд 27.03.19р. у справi № 908/2724/18 оголошено перерву в пiдготовчому засiдання до 02.05.2019, з метою забезпечення правом кожного iз учасника у данiй справi на належний судовий захист, забезпечення можливостi подання вiдповiдачем доказiв, якi пiдтверджують правову позицiю АТ "ЗАЛк", який заперечує проти позовних вимог ТОВ "Констебль".
02.05.2019р. закрито пiдготовче провадження та призначено розгляд справи по сутi на 27.05.2019р.
Рiшенням Господарського суду Запорiзької областi вiд 27.05.2019 у справi № 908/2724/18 позов задоволено частково, а саме стягнуто з Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" на користь Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Констебль":
- 1 442 800 (один мiльйон чотириста сорок двi тисячi вiсiмсот) грн. 83 коп. основного боргу, 
- 6 218 (шiсть тисяч двiстi вiсiмнадцять) грн. 68 коп. пенi, 
- 202 001 (двiстi двi тисячi одну) грн. 14 коп. iндексу iнфляцiї, 
- 65 694 (шiстдесят п`ять тисяч шiстсот дев`яносто чотири) грн. 96 коп. 3 % рiчних,
- 25 750 (двадцять п`ять тисяч сiмсот п`ятдесят) грн. 73 коп. судового збору.
Окрiм того, 01.07.2019 Господарським судом Запорiзької областi видано судовий наказ про примусове виконання судового рiшення у справi № 908/2724/18, саме розстрочити виконання рiшення в частинi стягнення 1 442 800 (один мiльйон чотириста сорок двi тисячi вiсiмсот) грн. 83 коп. основного боргу на 12 мiсяцiв рiвними частинами по 120 233 (сто двадцять тисяч двiстi тридцять три) грн. 40 коп. щомiсяця.

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
№298-СХ-3-Е, 15.08.2019
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
штрафна санкцiя
Виконано
Опис:
За порушення чинного законодавства України, а саме: за нерозмiщення iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв застосувати до Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" санкцiю у виглядi штрафу в розмiрi 510 грн.
2
№298-СХ-3-Е, 15.08.2019
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
штрафна санкцiя
Виконано
Опис:
За порушення чинного законодавства України, а саме: за нерозмiщення iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв застосувати до Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" санкцiю у виглядi штрафу в розмiрi 510 грн.
3
№РЕ-5605, 21.06.2019
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
штрафна санкцiя
Виконано
Опис:
Вiдповiдно до договору про обслуговування емiсiї/випускiв № ОВ-581/261Д(2013) вiд 22.10.2013 року оплата послуг Нацiонального депозитарiю України вноситься клiєнтом (АТ "ЗАлК") щомiсячно до останнього числа поточного мiсяця за минулий мiсяц, на пiдставi акту/акту-рахунку про надання послуг. У зв'язку з порушенням клiєнтом (АТ "ЗАлК") строку оплати послуг Нацiонального депозитарiю України, була застосована штрафна сакцiя у розмiрi 2000 грн. 

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
До органiзацiйної структури Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" входять:
- вiддiл охорони працi та промислової безпеки;
- юридичний вiддiл;
- бухгалтерiя;
- фiнансово-економiчний вiддiл;
- вiддiл власностi та корпоративних вiдносин;
- дiльниця соцiальних об'єктiв;
- група законсервованого виробництва;
- вiддiл iнформацiйних технологiй;
- адмiнiстративно-господарський вiддiл.
Дирекцiя з захисту ресурсiв, до складу якої входить:
- служба охорони.
Технiчна дирекцiя, до складу якої входять:
- електротехнiчна лабораторiя;
- дiльниця контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики;
- монтажна дiльниця;
- дiльниця обслуговування устаткування;
- дiльниця шламовидалення;
- лабораторiя охорони навколишнього середовища;
- дiльниця електропостачання;
- енергодiльниця;
- група планування виробництва;
- основна виробнича дiльниця лиття;
- вiддiл головного механiка;
- вiддiл головного енергетика;
- дiльниця з технiчного обслуговування та ремонту електрообладнання;
- центральна заводська лабораторiя;
- ремонтно-механiчний цех;
- цех металоконструкцiй.
Комерцiйна служба, до складу якої входять:
- вiддiл матерiально-технiчного постачання;
- дiльниця складського господарства.
Служба управлiння персоналом, до складу якої входять:
- вiддiл працi та заробiтної плати;
- група кадрового облiку та пiдготовки персоналу.
Протягом звiтнього перiоду в органiзацiйнiй структурi змiн не вiдбулося.


Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
За звiтний перiод - протягом 2019 року:
- середньооблiкова чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 140 осiб.;
- середня чисельностi позаштатних працiвникiв i осiб, якi працюють за сумiсництвом та за цивiльно-правовим договорами - 2 особи;
- фонд оплати працi, усього (тис. грн.)  -  16 105 тис. грн.
- факти змiн розмiру фонду оплати працi, його зменшення вiдносно 2018 року на 528 тис.грн., через вiдсутнiсть виробництва.
У АТ "ЗАлК" iснує й розвивається система безперервної пiдготовки й розвитку персоналу в рамках дiючих на комбiнатi положень:
1. Положення про професiйну пiдготовку персоналу у АТ "ЗАлК".
2. Положення про порядок проведення первинного навчання знову прийнятих працiвникiв у АТ "ЗАлК" з питань охорони працi.
3. Положення про проведення оцiнки персоналу та затвердженнi цiлей дiяльностi у АТ "ЗАлК".
4. Положення про порядок навчання та перевiрки знань з питань охорони працi в АТ "ЗАлК".
5. Стандарт пiдприємства "Порядок органiзацiї й проведення процесу навчання персоналу на комбiнатi".
Професiйна пiдготовка персоналу здiйснюється як безпосередньо на пiдприємствi, так i в зовнiшнiх органiзацiях i установах, що мають вiдповiднi дозвiльнi документи та лiцензiї. Пiдготовка персоналу вiдбувається в трьох напрямках: пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї й охоплює робiтникiв, фахiвцiв, службовцiв i керiвникiв. Iснує також система формування, навчання й стажування кадрового резерву пiдприємства й пiдготовки зовнiшнього резерву.



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

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного року збоку третiх осiб не надходило пропозицiї щодо реорганiзацiї.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк ведеться автоматизовано, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Використовуються програми бухгалтерського та фiнансового облiку ЦИС ЗАлК. На пiдприємствi розроблена i затверджена наказом генерального директора облiкова полiтика пiдприємства. Данi бухгалтерського облiку спiвставнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i балансi та пiдтверджуються первинними документами. Метод нарахування амортизацiї - лiнiйний. Запаси оцiнюються за методом ФIФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй наказом про облiкову полiтику не передбачений.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
У звiтному перiодi АТ "ЗАлК" не випускав основнi види продукцiї. Основними доходами у 2019 роцi було надання в оренду майна комбiнату (примiщення на проммайданчику, обладнання та iн.), реалiзацiя товарно-матерiальних цiнностей, надання послуг стороннiм органiзацiям.
У тому числi:
-вiд операцiйної оренди активiв - 3 747 тис. грн.;
-вiд надання послуг стороннiм органiзацiям - 6 512 тис. грн.
передача електроенергiї, води та стокiв стороннiм органiзацiям згiдно фактичного споживання, надходження за зберiгання обладнання; послуг палацу культури;
-вiд реалiзацiї виробничих запасiв, ТМЦ - 2 034 тис. грн.
Загальний обсяг надходжень грошових коштiв за 2019 рiк склав 29 906 тис. грн., у тому числi надходження вiд операцiйної оренди 4 049 тис. грн., надходження авансiв вiд покупцiв та вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 21 068 тис. грн. Отриманi кошти спрямованi на виплату заробiтної плати та соцiальних внескiв, обов'язкових податкiв i платежiв, послуги стороннiх органiзацiй. Основними ризиками в дiяльностi емiтента та проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента є виробничо-технологiчнi, а саме: зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання. Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести:1) полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн); 2) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 3) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiйними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 4) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини); 5) науково-технiчнi (iнновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй. У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнання основних засобiв, якi ранiше використовувалися у виробництвi, реструктурiзацiя непрофiльних активiв пiдприємства.Заходи захисту своєї дiяльностi: оптимiзацiя структури капiталу; мiнiмiзацiя фiнансових зобов'язань. Здiйснення комплексу заходiв з метою недопущення банкрутства Товариства; забезпечення виконання обов'язкових поточних зобов'язань; здiйсненню комплексу юридичних i технiчних заходiв з метою недопущення збiльшення поточних зобовязань; забезпечення виконання соцiальних зобов'язань. У якостi перспектив щодо планiв розвитку виробництва емiтентом - планується поновити та забезпечити достатнiй рiвень виробництва основної продукцiї (виробництва алюмiнiєвої катанки).

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2015 роцi складав 216 864 грн. Найбiльш значнi змiни в загальному розмiрi активiв у 2015 роцi були пов'язанi iз вiдчуженням та списанням основних засобiв на суму 58 273 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 55 104 тис.грн.; будинки та споруди на суму 2 072 тис.грн., iншi на суму 919 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2015 роцi на суму 4 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiстю.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2016 роцi склав 241 651 тис. грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 43992 тис. грн.; будинки та споруди на суму 5082 тис.грн., iншi на суму 0 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2016 роцi на суму 8061 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiстю.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2017 роцi склав 196 163 тис.грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 25675 тис. грн.; будинки та споруди на суму 40025 тис.грн., iншi на суму 77 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2017 роцi на суму 86 тис. грн. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiстю.
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2018 роцi склав 157 167 тис.грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 16118 тис. грн.; будинки та споруди на суму 36456 тис.грн., iншi на суму 54 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2018 роцi на суму 0 тис. грн. 
Загальний розмiр активiв пiдприємства у 2019 роцi склав 134 031 тис.грн., у тому числi: виробничого призначення: машини та обладнання на суму 4 495 тис. грн.; будинки та споруди на суму 31 572 тис.грн., iншi на суму 41 тис.грн. Придбано основних засобiв у 2019 роцi на суму 24 тис. грн.  Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов`язанi з його господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
За звiтнiй перiод емiтент не укладав значних правочинiв з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами.
Ступiнь використання ОЗ: для виробництва глинозему та технiчного кремнiю - ОЗ не використовуються.
Змiни в загальному розмiр активiв АТ "ЗАлК", що трапились протягом 2019 року: 
- Списано або вiдчужено основних засобiв на суму 76 тис.грн. у тому числi: 
1. Виробничого призначення: машини та обладнання на суму 0 тис.грн.; будинки та споруди на суму 0  тис.грн., iншi на суму 76  тис.грн. 
2. Невиробничого призначення - немає. 
- Придбано основних засобiв на суму 24 тис.грн. у тому числi: будинки та споруди 
0 тис. грн.; машини та обладнання 21 тис. грн.; iнструменти, прилади 0 тис. грн.; малоцiннi необоротнi матерiальнi активи на суму  3 тис.грн. 
Невиробничого призначення - 22 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди 22 тис. грн. 
Нараховано амортизацiйних вiдрахувань на суму 13 805 тис.грн. 
Мiсцезнаходження основних засобiв: 69032, м.Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, буд.15. 
Умови користування ОЗ задовiльнi. Обмеження права власностi на основнi засоби 
АТ "ЗАлК" вiдсутнi. На пiдприємствi всi iснуючи джерела викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря оснащенi газоочисними установками. Джерела, якi потребують оснащення установками очищення вiдсутнi.
На даний час в зв'язку з консервацiєю виробництва газоочисне устаткування також законсервоване. Водоочиснi споруди вiдсутнi. Комбiнат має потужностi з переробки вiдходiв виробництва: утилiзацiя шламiв газоочисних установок електролiзного цеху у вiддiлення регенерацiї цеху пиловловлення та виробництва фтористих солей з отриманням регенерованого крiолiту для подальшого використання в електролiзному виробництвi. Утилiзацiя шлакiв цеху лиття пiдлягає переробцi в електричних печах лiтiєвої дiльницi для виробництва алюмiнiєвих сплавiв. Комбiнат має власний полiгон - шламонакопичувач червоного шламу глиноземного виробництва. В зв'язку з консервацiєю глиноземного виробництва с 2009 року розмiщення червоного шламу в шламонакопичувачу не вiдбувається, але щомiсячно проводиться монiторинг впливу шламонакопичувача навколишнє природне середовище. 
У зв'язку з консервацiєю електролiзного та кремнiєвого виробництв заходи не виконуються. В даний час всi потужностi з переробки вiдходiв законсервованi. 
Оформленi у заставу основнi засоби вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi ОЗ не було. Емiтент не має планiв щодо капiтального будiвництва, не планує розширювати, удосконалювати основнi засоби.




Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента - виробничо технологiчнi (зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання). Вiдповiдно до типiв ризикiв можна вiднести: 1) виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 2) правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiйсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 3) природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);4) науково-технiчнi (iнновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй). Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - високий. У якостi заходiв щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi емiтентом планується пiдвищення рiвня продуктивностi працi, переобладнання використовуючи у виробництвi основних засобiв, реструктуризацiя непрофiльних активiв пiдприємства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента - емiтент аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками та планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами. У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi емiтент перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi. Емiтент найбiльшою мiрою використовує власний робочий капiтал для поточних потреб, при необхiдностi залучає позиковi кошти. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - реструктуризацiя непрофiльних активiв пiдприємства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Загальний пiдсумок вартостi укладених але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду складає 8340,00 тис. грн. Очiкуваний прибуток вiд виконання цих договорiв 4170,00  тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк: забезпечення iнвестицiйної привабливостi пiдприємства; здiйснення комплексу заходiв з метою недопущення зупинки i банкрутства Товариства; концентрування iснуючих ресурсiв на найбiльш рентабельних i перспективних напрямках, в т.ч. робота дiлянки лиття, дiлянки вапна, чавуно-ливарного вiддiлення; забезпечення виконання поточних зобов'язань Товариства; здiйснення комплексу юридичних i технiчних заходiв з метою недопущення збiльшення поточних зобов'язань у зв'язку з простроченням їх виконання; забезпечення виконання соцiальних зобов'язань Товариства та їх вирiшення з урахуванням вимог i iнтересiв трудового колективу, а саме:
- своєчасна виплата заробiтної плати, виконання соцiальних програм, пiльг i гарантiй;
- забезпечення умов працi, недопущення виробничого травматизму;
- взаємодiя з трудовим колективом, профспiлковою органiзацiєю та радою ветеранiв комбiнату.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки Товариством у звiтному перiодi не здiйснювалися. Витрат на дослiдження та розробки не було. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
Загальнi збори АТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" - вищий орган Товариства. Товариство повинно щороку скликати рiчнi Загальнi збори акцiонерiв, якi мають проводитися не пiзнiше 30 квiтня року, наступного за звiтнiм. Усi iншi Загальнi збори акцiонерiв, крiм рiчних, вважаються позачерговими. 
У Загальних зборах можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх уповноваженi представники. 
Участь у голосуваннi за рiшення з питань порядку денного на Загальних зборах акцiонерiв беруть акцiонери (представники акцiонерiв), що є власниками голосуючих акцiй якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.

Персональний склад осiб, якi можуть брати участь у Загальних зборах акцiонерiв АТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" зазначається у перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, що складається станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких Загальних зборiв, який надає Товариству ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
У звiтньому роцi Товариство не проводило нi чергових, нi позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
Наглядова рада
Голова та члени Наглядової ради. Згiдно зi Статутом Товариства -  кiлькiсть членiв Наглядоової ради, включаючи Голову складає 5 (п'ять) осiб. 
Склад Наглядової ради на кiнець звiтного перiоду: 
1. Член Наглядової ради - Iгнатовський Сергiй Юрiйович;
2. Член Наглядової ради - Мартинюк Юрiй Володимирович;
3. Член Наглядової ради - Беспалов Олексiй Олександрович;
4. Член Наглядової ради - Манькiвська Анастасiя Геннадiївна;
5. Член Наглядової ради - Холоднова Iрина Петрiвна.



Дирекцiя
Генеральний директор та директори. Згiдно зi Статутом Товариства -  кiлькiсть членiв Дирекцiї становить 3 (три) члени.


Склад Дирекцiї на кiнець звiтного перiоду:
1. Член Дирекцiї-в.о. генерального директора - Заiка Олександр Iгорович;
2. Член Дирекцiї-Директор Товариства - Хмельницький Юрiй Леонiдович.
3. Член Дирекцiї-Директор Товариства - Деревянко Володимир Васильович.



V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Член дирекцiї - в.о. генерального директора Товариства
Заiка Олександр Iгорович
1979
вища
20
ДП "Торезантрацит", 32366906, Менеджер
31.01.2019, до обрання Генерального директора Товариства

Опис:
Посадова особа у 2019 р. отримала винагороду 365 586,55 грн, у натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: менеджер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Пiдписує звiт за звiтнiй перiод Член дирекцiї-в.о. генерального директора Кiзiлов С.А.


2
Член Дирекцiї-Директор Товариства
Хмельницький Юрiй Леонiдович
1982
вища
19
Головне управлiння нацiональної полiцiї в Миколаївськiй областi, 40108735, Служба в Нацiональнiй полiцiї
05.04.2019, до припинення повноважень Члена Дирекцiї

Опис:
Винагороду у 2019 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: згiдно даних трудової книжки з 2006-2015 рр. служба в органах внутрiшних справ України, 2015-2018 рр. служба в Нацiональнiй полiцiї. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
3
Член Дирекцiї-Директор Товариства
Деревянко Володимир Васильович
1975
вища
25
АТ "ЗАлК", 00194122, Заступник генерального директора
05.04.2019, до припинення повноважень Члена Дирекцiї

Опис:
Винагороду у 2019 роцi посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 25 рокiв. Перелiк посад за останнх 5 рокiв: згiдно даних трудової книжки з 1992-2015 рр. служба в органах внутрiшних справ України, 2015-2016 рр. служба в Нацiональнiй полiцiї, директор, заступник генерального директора. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  
4
Головний бухгалтер
Поталова Iрина Вiкторiвна
1961
вища
34
ТОВ "ТД "Запорiжоiлгруп", 38839332, Директор департамету фiнансiв
27.06.2019, безстроково

Опис:
Посадова особа у 2019 р. отримала винагороду 131 959,59 грн., у натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 34 роки.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, директор департамету фiнансiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає
Пiдписує форми бухгалтерської звiтностi за звiтнiй перiод головний бухгалтер Долгiнцева О.А.
5
Член  Наглядової ради
Iгнатовський Сергiй Юрiйович
1975
вища
22
ТОВ "МЕС iнвест Україна", 42468676, Директор юридичного департаменту 
27.12.2019, 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загальними зборами акцiонерiв (з 01.11.2018)

Опис:
Винагороду у 2019 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 22  роки.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: помiчник адвоката, директор юридичного департаменту, директор юридичного департаменту. Особа обiймає посаду заступника Голови ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18-9, ЄДРПОУ 00032945). Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства - ФДМУ.
До 27.12.2019 Головою Наглядової ради була Павлюк Наталiя Василiвна. Винагороду у 2019 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Перелiк посад за останнi 5 рокiв: начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльскiй областi, головний спецiалiст ФДМУ, член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Особа обiймає посаду головного спецiалiста ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18-9, ЄДРПОУ 00032945). Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
6
Член Наглядової ради
Мартинюк Юрiй Володимирович
1976
вища
17
ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг", 24432974, Директор зi спiвпрацi з органами влади 
27.12.2019, 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загальними зборами акцiонерiв (з 01.11.2018)

Опис:
Винагороду у 2019 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: голова Малинської районної державної адмiнiстрацiї Житомирської областi,  начальник управлiння судової роботи, головний юрисконсульт, директор зi спiвпрацi з органами влади. Особа обiймає посаду Директор департаменту управлiння корпоративними правами держави та державними пiдприємствами ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18-9, ЄДРПОУ 00032945). Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства - ФДМУ.
7
Член Наглядової ради
Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
1970
вища
27
Фонд державного майна України, 00032945, Головний спецiалiст
01.11.2018, 3 роки

Опис:
Винагороду у 2019 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: головний спецiалiст, заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України, член наглядової ради  Особа обiймає посаду головного спецiалiста ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18-9, ЄДРПОУ 0032945). Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства - ФДМУ.

8
Член Наглядової ради
Холоднова Iрина Петрiвна
1973
вища
29
Фонд державного майна України, 00032945, Головний спецiалiст
01.11.2018, 3 роки

Опис:
Винагороду у 2019 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 29 рокiв.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу ФДМУ, головний спецiалiст ФДМУ. Особа обiймає посаду заступника начальника вiддiлу ФДМУ (01601, м. Київ-133, вул. Генерала Алмазова, 18-9, ЄДРПОУ 00032945). Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства - ФДМУ.
9
Член Наглядової ради
Беспалов Олексiй Олександрович
1975
вища
24
АТ "Миколаївобленерго", 23399393, Позаштатний радник Голови Фонду державного майна України
27.12.2019, 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загальними зборами акцiонерiв (з 01.11.2018)

Опис:
Винагороду у 2019 р. посадова особа не отримувала, у т.ч. в натуральнiй формi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи - 24 роки.  Перелiк посад за останнi 5 рокiв: перший заступник голови правлiння, перший заступник Генерального директора, радник генерального директора, позаштатний радник Голови Фонду державного майна України. Посадова особа є представником акцiонера, а саме який є власником бiльше 10% вiдсоткiв простих акцiй Товариства - ФДМУ.

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




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Член дирекцi - в.о.генерального директора
Заiка Олександр Iгорович
0
0
0
0
Член дирекцiї
Хмельницький Юрiй Леонiдович
0
0
0
0
Член дирекцiї
Деревянко Володимир Васильович
0
0
0
0
Головний бухгалтер
Поталова Iрина Вiкторiвна
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Iгнатовський Сергiй Юрiйович
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Мартинюк Юрiй Володимирович
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Манькiвська Анастасiя Геннадiївна
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Беспалов Олексiй Олександрович
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Холоднова Iрина Петрiвна
0
0
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

У разi звiльнення посадових осiб емiтента, їм виплачується компенсацiiя за невикористану  вiдпустку.
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава Україна в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi - Фонду державного майна
00032945
01133, Україна, Київська обл., д/н р-н, м. Київ,  вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9
68,009493919282
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0
0
Усього
68,009493919282

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Щодо перспектив подальшого розвитку емiтента можна зазначите наступне: емiтент планує здiйснити комплекс заходiв з метою недопущення зупинки та банкрутства Товариства, забезпечити iнвестицiйну привабливiсть пiдприємства, здiйснити комплекс технiчних та юридичних заходiв, щоб не допустити збiльшення поточних зобов'язань, забезпечити виконання соцiальних зобов'язань пiдприємства, планується провадження пiдприємством ринкової дiяльностi, забезпечення прибутковостi та ефективностi, нарощування темпiв господарської дiяльностi. 

2. Інформація про розвиток емітента
У звiтному перiодi розвитку емiтента не вiдбувалося. Однак, стратегiя подальшого розвитку емiтента спрямована на вiдновлення виробництва алюмiнiєвої катанки, оптимiзацiї структури капiталу та забезпечення його фiнансової стiйкостi, мiнiмiзацiя фiнансових зобов'язань, шляхом нарощування оборотного капiталу за рахунок збiльшення прибутку вiд видiв дiяльностi, концентрування iснуючих ресурсiв на найбiльш рентабельних та перспективних напрямках як виробництво продукцiї, запуск дiлянки вапна, запруск чавунна-ливарного вiддiлення, а також надання в оренду примiщень розташованих на проммайданчику, також обладнання, наявних у пiдприємства транспортних засобiв, об'єктiв соцiальної сфери, таких як: баз вiдпочинку, санаторiю - профiлакторiю, палацу культури. 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Протягом звiтного перiоду деривативи укладенi не були, правочини щодо похiдних цiнних паперiв вчиненi не були, тому вплив факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану, доходiв, витрат Товариства вiдсутнiй. 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Метою управлiння фiнансовими ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Нараження на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:
- ринковий ризик - змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
- ризик втрати лiквiдностi - Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
- валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв;
- кредитний ризик - це ризик тощо, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi зазнають кредитного ризику, в основному включають довгострокову дебiторську заборгованiсть та поточну торгову дебiторську заборгованiсть. Кредитний ризик пiдприємтства пов'язаний з невиконанням контрагентами своїх зобов'язань обмежується балансовую вартiстю торгової дебiторської заборгованостi.
Операцiя хеджування передбачає укладення строкової компенсацiйної угоди з третьою стороною для повної лiквiдацiї або часткової нейтралiзацiї цiнового ризику. Умови такої угоди дозволяють мати виграш (компенсацiю) у разi фiнансових втрат в основнiй (балансовiй) операцiї. Емiтент не планує укладання таких угод, отже не буде використовувати операцiї хеджування. 


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Товариство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Товариство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.
Ризик втрати лiквiдностi. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Валютний ризик пiдприємства поки низький, оскiльки емiтент поки має незначний обсяг операцiй в iноземнiй валютi, тiльки у частинi розрахункiв iз пiдзвiтними особами, якщо будуть вiдрядження за кордон. 
Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:
- зростання цiн на енергоносiї, недостатнiсть коштiв на оновлення обладнання;
- полiтичнi (зовнiшня полiтика держави по вiдношенню до iнших країн);  
- виробничо-технологiчнi (скасування диференцiйованого тарифу на електропостачання); 
- правовi (змiна законодавчої бази, позови щодо визнання недiсними рiшень вiдповiдних органiв емiтента); 
- природнi (стихiйнi лиха, форс-мажорнi обставини);
- науково-технiчнi (iновацiйна активнiсть конкуруючих суб`єктiв, впровадження господарчими суб`єктами нових технологiй. 
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiї державних органiв;
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
- непередбаченi дiї конкурентiв.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" в своїй фiнансово-господарськiй дiяльностi керується Кодексом корпоративного управлiння, який був затверджений на позачергових загальних зборах акцiонерi 01.11.2018 року. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 01.11.2018 р.) 
Кодекс корпоративного управлiння акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" розроблено вiдповiдно до норм законiв України "Про управлiння об'єктами державної власностi", "Про акцiонернi товариства" та Керiвних принципiв ОЕСР з корпоративного управлiння для пiдприємств з державною участю, Статуту Товариства.
Також, Товариство у своїй дiяльностi використовує принципи корпоративного управлiння, затвердженi Рiшенням НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014 р.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодекс корпоративного управлiння, який емiтент застосовує передбачає напрямки для подальшого розвитку корпоративного управлiння згiдно принципiв, закрiплених в цьому Кодексi. 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, вiдповiдно до вимог, якi визначенi  законодавством, власним Кодексом корпоративного управлiння. 
Впровадження Кодексу  спрямоване на пiдвищення корпоративної культури та впровадження ефективної моделi управлiння Товариством. Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої та дiєвої системи корпоративного управлiння, яка базується на зазначених у цьому Кодексi принципах корпоративного управлiння, має великий вплив на пiдвищення його ринкової капiталiзацiї та ефективностi роботи, сприяє прибутковостi та фiнансовiй стабiльностi, збiльшенню довiри з боку акцiонерiв, кредиторiв, потенцiйних iнвесторiв i громадськостi, побудовi довготривалої спiвпрацi з контрагентами Товариства, органами влади i суспiльством в цiлому. Товариство дотримується передбачених законодавством прав i iнтересiв зацiкавлених осiб, якi мають законний iнтерес у дiяльностi Товариства i до яких передусiм належать працiвники, акцiонери, мiсцевi громади, органи державної влади, тощо. У звiтному перiодi Товариство дотримувалось принципiв корпоративного управлiння, а саме: системи корпоративного управлiння щодо заходiв щоб, недопустити банкрутства Товариства; забезпечувало своєчасне розкриття iнформацiї, рiвний доступ до тiєї iнформацiї, що розкривається, включаючи її обсяг, змiст, форму; крiм регулярної iнформацiї. Товариство  розкривало особливу iнформацiю про суттєвi подiї; iнформацiя, що розкривалася Товариством, була достовiрною, тобто такою, що сприяє чiткому та повному уявленню про дiйсний фiнансовий стан товариства та результати його дiяльностi.
Кодекс корпоративного управлiння Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" є в публiчному доступi, а саме розмiщений на власному сайте Товариства: www.zalk.pat.ua., щоб ознайомитися з кодексом можна вiдразу перейти за цим посиланням http://zalk.pat.ua/documents/polozhennya?doc=81552


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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові



Дата проведення

Кворум зборів
0
Опис
У звiтньому роцi АТ "ЗАлК" не проводив нi рiчних, нi позачергових загальних зборiв.

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

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

X
Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
д/н

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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Член Наглядової ради Iгнатовський Сергiй Юрiйович

X
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом, а саме:
- затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв);
- затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
- розгляд звiту Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його послуг;
- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
- обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради);
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї.
Кожен Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
До невиключної компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв. Цiлi Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та контролем їх виконання.  Загальне керiвництво Наглядової ради передбачає визначення основної мети дiяльностi Товариства, а також ухвалення стратегiї для її досягнення. У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада здiйснює монiторинг за ходом реалiзацiї виконавчим органом визначеної стратегiї та планiв Товариства, контролює змiни, якi вiдбувалися у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Наглядової ради у 2019 роцi був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
Оцiнка компетентностi та ефективностi членiв Наглядової ради:
Iгнатовський Сергiй Юрiйович
Освiта: у 1997 роцi закiнчив Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Г. Шевченка; спецiальнiсть: правознаство, юрист.
Стаж роботи (загальний): 22 роки
Iнформацiя про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть: Фонд державного майна України - заступник Голови
- компетентнiсть в прийняттi рiшень (бали вiд 1 до 5)	4,9
- ефективнiсть в прийняттi рiшень (пiдготовленiсть до засiдань, обiзнанiсть в матерiалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали вiд 1 до 5) 4,9



Член Наглядової ради Мартинюк Юрiй Володимирович

X
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом, а саме:
- затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв);
- затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
- розгляд звiту Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його послуг;
- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
- обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради);
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї.
Кожен Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
До невиключної компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв. Цiлi Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та контролем їх виконання.  Загальне керiвництво Наглядової ради передбачає визначення основної мети дiяльностi Товариства, а також ухвалення стратегiї для її досягнення. У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада здiйснює монiторинг за ходом реалiзацiї виконавчим органом визначеної стратегiї та планiв Товариства, контролює змiни, якi вiдбувалися у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Наглядової ради у 2019 роцi був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
Оцiнка компетентностi та ефективностi членiв Наглядової ради:
Мартинюк Юрiй Володимирович:
Освiта: у 1998 роцi закiнчив Iнститут мiжнародних вiдносин Київського Нацiонального унiверситету iм. Т. Г. Шевченка; спецiалiст, спецiальнiсть: мiжнародна iнформацiя; у 2017 роцi закiнчив Нацiональну академiю державного управлiння при Президентовi України, магiстр, спецiальнiсть: управлiння суспiльним розвиком.
Стаж роботи (загальний): 17 рокiв
Iнформацiя про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть: Фонд державного майна України - Директор департаменту управлiння корпоративними правами держави та державними пiдприємствами 
- компетентнiсть в прийняттi рiшень (бали вiд 1 до 5)	4,9
- ефективнiсть в прийняттi рiшень (пiдготовленiсть до засiдань, обiзнанiсть в матерiалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали вiд 1 до 5)  4,9



Член Наглядової ради Беспалов Олексiй Олександрович

X
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом, а саме:
- затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв);
- затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
- розгляд звiту Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його послуг;
- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
- обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради);
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї.
Кожен Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
До невиключної компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв. Цiлi Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та контролем їх виконання.  Загальне керiвництво Наглядової ради передбачає визначення основної мети дiяльностi Товариства, а також ухвалення стратегiї для її досягнення. У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада здiйснює монiторинг за ходом реалiзацiї виконавчим органом визначеної стратегiї та планiв Товариства, контролює змiни, якi вiдбувалися у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Наглядової ради у 2019 роцi був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
Оцiнка компетентностi та ефективностi члена Наглядової ради:
Беспалов Олексiй Олександрович
Освiта: у 1998 роцi закiнчив Київський нацiональний економiчний унiверситет; бакалавр, спецiальнiсть: економiчна статистика; у 2001 роцi закiнчив Нацiональний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"; магiстр, спецiальнiсть: маркетинг; у 2008 роцi закiнчив Нацiональну академiю державного управлiння при Президентовi України, магiстр, спецiальнiсть: управлiння суспiльним розвиком.
Стаж роботи (загальний): 24 роки
Iнформацiя про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть: Фонд державного майна України - Директор департаменту управлiння корпоративними правами держави та державними пiдприємствами 
- компетентнiсть в прийняттi рiшень (бали вiд 1 до 5)	4,9
- ефективнiсть в прийняттi рiшень (пiдготовленiсть до засiдань, обiзнанiсть в матерiалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали вiд 1 до 5)  4,9





Член Наглядової ради Манкiвська Анастасiя Геннадiївна

X
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом, а саме:
- затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв);
- затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
- розгляд звiту Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його послуг;
- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
- обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради);
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї.
Кожен Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
До невиключної компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв. Цiлi Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та контролем їх виконання.  Загальне керiвництво Наглядової ради передбачає визначення основної мети дiяльностi Товариства, а також ухвалення стратегiї для її досягнення. У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада здiйснює монiторинг за ходом реалiзацiї виконавчим органом визначеної стратегiї та планiв Товариства, контролює змiни, якi вiдбувалися у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Наглядової ради у 2019 роцi був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
Оцiнка компетентностi та ефективностi члена Наглядової ради:
Манкiвська Анастасiя Геннадiївна
Освiта: Освiта: у 1993 р. закiнчила Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi за спецiальнiстю "Економiка i управлiння текстильної та легкої промисловостi", квалiфiкацiя - "iнженер-економiст"; 
- у 2001 р. - Київський Нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка за спецiальнiстю: правознавство, юрист.
Стаж роботи (загальний): 27 рокiв
Iнформацiя про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть: Фонд державного майна України - головний спецiалiст 
- компетентнiсть в прийняттi рiшень (бали вiд 1 до 5)	4,9
- ефективнiсть в прийняттi рiшень (пiдготовленiсть до засiдань, обiзнанiсть в матерiалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали вiд 1 до 5)	4,9


Член Наглядової ради Холоднова Iрина Петрiвна

X
Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом, а саме:
- затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв);
- затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 
- формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;
- затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень; 
- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення); 
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
- здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
- розгляд звiту Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору; 
- обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його послуг;
- затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства"; 
- визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
- вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
- вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або статутом Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 651 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
- обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради);
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї.
Кожен Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради.
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради.
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради.
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради.
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiйну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
До невиключної компетенцiї Наглядової ради належить: прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв. Цiлi Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття вiдповiдних рiшень на засiданнях та контролем їх виконання.  Загальне керiвництво Наглядової ради передбачає визначення основної мети дiяльностi Товариства, а також ухвалення стратегiї для її досягнення. У процесi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Наглядова рада здiйснює монiторинг за ходом реалiзацiї виконавчим органом визначеної стратегiї та планiв Товариства, контролює змiни, якi вiдбувалися у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Наглядової ради у 2019 роцi був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
Оцiнка компетентностi та ефективностi Голови Наглядової ради:
Холоднова Iрина Петрiвна
Освiта: у 1996 роцi закiнчила Київський державний торговельно-економiчний унiверситет за спецiальнiстю: товарознавство i торгiвля непродовольчими товарами" та здобула квалiфiкацiю товарознавець непродовольчих товарiв.
Стаж роботи (загальний): 29 рокiв
- iнформацiя про дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть: Фонд державного майна України - заступника начальника вiддiлу.
- компетентнiсть в прийняттi рiшень (бали вiд 1 до 5)	4,9
- ефективнiсть в прийняттi рiшень (пiдготовленiсть до засiдань, обiзнанiсть в матерiалах, наданих на розгляд Наглядової ради) (бали вiд 1 до 5)  4,9





Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
У звiтному роцi Наглядова рада органiзувала та провела 9 засiданнь. Головуючий на засiданнях Голова у порядку, передбаченому Статутом та законодавством України. У всiх засiданнях Наглядової ради приймала участь бiльшiсть її членiв, тому вiдповiдно до Статуту Товариства, засiдання та всi прийнятi на них рiшення були правомочними. Рiшення Наглядової ради з усiх питань приймались бiльшiстю вiд загальної кiлькостi членiв Наглядової ради шляхом вiдкритого голосування. На засiданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
На проведених засiданнях розглянуто та прийнято вiдповiднi рiшення про: припинення повноважень Генерального директора, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї Товариства, затвердження умов контрактiв з ними, прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства, затвердження рiчної iнформацiї (рiчного звiту), прийняття рiшення щодо затвердження фiнансового плану Товариства, схвалення вчинення значних правочинiв, прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Також, протягом звiтного року, Наглядовою радою Товариства за для досягнення встановлених цiлей здiйснювався контроль за виконанням планових показникiв дiяльностi Товариства, шляхом розгляду квартальних звiтiв виконавчого органу про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та виконання показникiв фiнансового плану Товариства.
Таким чином, у 2019 роцi Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї вживались всi можливi заходи для досягнення цiлей, встановлених на 2019 рiк. Окрiм зазначеного, Наглядовою радою вживались заходи, направленi на захист iнтересiв акцiонерiв Товариства; забезпечення ефективного здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства та прийнято вiдповiднi рiшення з питань, необхiдних для забезпечення безперебiйної та сталої роботи Товариства в цiлому. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
Комiтети в складi наглядової ради не створенi.


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
Комiтети в складi наглядової ради не створенi.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
Комiтети в складi наглядової ради не створенi. 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
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 будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)


X

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

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

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

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

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

X
Інше (зазначити)
нi

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
д/н

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Станом на 31.12.2019 року  склад Дирекцiї:Член дирекцiї-в.о. генерального директора Заiка Олександр Iгорович;
Згiдно Статуту Товариства до обов'язкiв Дирекцiї входить:
- здiйснювати керiвництво та вирiшувати всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.
- розробляти та надавати на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання.
- забезпечувати виконання затверджених Наглядовою радою ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства.
- реалiзовувати фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства.
- виконувати рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання.
- на вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi.
- за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.
- розробляти та затверджувати будь-якi локальнi нормативнi акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.
- виконувати  рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних зборiв. У випадках, передбачених цим Статутом, iнiцiює скликання або самостiйно скликає Загальнi збори.
- приймати рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства. 
- приймати рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства. Рiшення про заохочення Генерального директора та директорiв можуть прийматися Дирекцiєю тiльки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекцiї рiшеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекцiї.
- органiзовувати розробку та надавати на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджувати органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.
- за погодженням iз Наглядовою радою приймати рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також самостiйно приймати рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.
- виконувати умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.
- приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Товариства.
- приймати  рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до  Статуту та чинного законодавства України потрiбно одержати обов'язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення. 
- органiзовувати та здiйснювати дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв.
- пiсля отримання дозволу Наглядової ради органiзовувати та здiйснювати дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних -
- пiсля отримання згоди Наглядової ради, приймати рiшення щодо укладання правочинiв стосовно вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб.
- приймати рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi. 
- з урахуванням вимог Статуту приймати рiшення про видачу довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам для представлення та захисту прав та iнтересiв Товариства перед третiми особами, вчинення правочинiв, пiдписування договорiв (угод, контрактiв) та iнших документiв, в тому числi й тих, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
- затверджувати iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства. 
- приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами.
- забезпечувати ефективне використання активiв Товариства. 
- приймати  рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства. 
- звiтувати перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради.
- вирiшувати iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв.

Член Дирекцiї-Директор Товариства Хмельницький Юрiй Леонiдович;
Згiдно Статуту Товариства до обов'язкiв Дирекцiї входить:
- здiйснювати керiвництво та вирiшувати всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.
- розробляти та надавати на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання.
- забезпечувати виконання затверджених Наглядовою радою ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства.
- реалiзовувати фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства.
- виконувати рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання.
- на вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi.
- за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.
- розробляти та затверджувати будь-якi локальнi нормативнi акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.
- виконувати  рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних зборiв. У випадках, передбачених цим Статутом, iнiцiює скликання або самостiйно скликає Загальнi збори.
- приймати рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства. 
- приймати рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства. Рiшення про заохочення Генерального директора та директорiв можуть прийматися Дирекцiєю тiльки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекцiї рiшеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекцiї.
- органiзовувати розробку та надавати на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджувати органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.
- за погодженням iз Наглядовою радою приймати рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також самостiйно приймати рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.
- виконувати умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.
- приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Товариства.
- приймати  рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до  Статуту та чинного законодавства України потрiбно одержати обов'язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення. 
- органiзовувати та здiйснювати дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв.
- пiсля отримання дозволу Наглядової ради органiзовувати та здiйснювати дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних -
- пiсля отримання згоди Наглядової ради, приймати рiшення щодо укладання правочинiв стосовно вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб.
- приймати рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi. 
- з урахуванням вимог Статуту приймати рiшення про видачу довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам для представлення та захисту прав та iнтересiв Товариства перед третiми особами, вчинення правочинiв, пiдписування договорiв (угод, контрактiв) та iнших документiв, в тому числi й тих, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
- затверджувати iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства. 
- приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами.
- забезпечувати ефективне використання активiв Товариства. 
- приймати  рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства. 
- звiтувати перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради.
- вирiшувати iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв.

Член Дирекцiї-Директор Товариства Деревянко Володимир Васильович.
Згiдно Статуту Товариства до обов'язкiв Дирекцiї входить:
- здiйснювати керiвництво та вирiшувати всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.
- розробляти та надавати на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання.
- забезпечувати виконання затверджених Наглядовою радою ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства.
- реалiзовувати фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства.
- виконувати рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання.
- на вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi.
- за погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.
- розробляти та затверджувати будь-якi локальнi нормативнi акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.
- виконувати  рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних зборiв. У випадках, передбачених цим Статутом, iнiцiює скликання або самостiйно скликає Загальнi збори.
- приймати рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства. 
- приймати рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства. Рiшення про заохочення Генерального директора та директорiв можуть прийматися Дирекцiєю тiльки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекцiї рiшеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекцiї.
- органiзовувати розробку та надавати на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджувати органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.
- за погодженням iз Наглядовою радою приймати рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також самостiйно приймати рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.
- виконувати умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.
- приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Товариства.
- приймати  рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до  Статуту та чинного законодавства України потрiбно одержати обов'язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення. 
- органiзовувати та здiйснювати дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв.
- пiсля отримання дозволу Наглядової ради органiзовувати та здiйснювати дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних -
- пiсля отримання згоди Наглядової ради, приймати рiшення щодо укладання правочинiв стосовно вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб.
- приймати рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi. 
- з урахуванням вимог Статуту приймати рiшення про видачу довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам для представлення та захисту прав та iнтересiв Товариства перед третiми особами, вчинення правочинiв, пiдписування договорiв (угод, контрактiв) та iнших документiв, в тому числi й тих, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
- затверджувати iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства. 
- приймати рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами.
- забезпечувати ефективне використання активiв Товариства. 
- приймати  рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства. 
- звiтувати перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради.
- вирiшувати iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв.


Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
У звiтному роцi кiлькiсний склад Дирекцiї був достатнiм для прийняття  рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства. У звiтному роцi Дирекцiя органiзувала та провела 32 засiдання. У всiх засiданнях Дирекцiї приймала участь бiльшiсть її членiв, тому вiдповiдно до Статуту Товариства, засiдання та всi прийнятi на них рiшення були правомочними та вирiшувалися колегiально, простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi були присутнi на засiданнях. 
На проведених засiданнях були розглянуто питання та прийнято рiшення в межах своїх повноважень, щодо укладання договорiв на постачання електричної енергiї;  договорiв з оцiнювачами майна Товариства; договорiв поставки; договору на постачання природного газу; подання на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення щорiчного аудиту.  


Оцінка роботи виконавчого органу
У звiтному роцi дiяльнiсть виконавчого органу -Дирекцiї була направлена на вирiшення питань поточної господарської дiяльностi Товариства, на сприяння розвитку ефективностi, збереженню майна Товариства.

Примітки
д/н 

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

д/н 

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

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

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

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

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
д/н

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі
X

Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Інше (зазначити)
д/н

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

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)
д/н

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Держава Україна в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi - Фонду державного майна
00032945
68,009493919282
2
Velbay Holdings Limited
159837
29,536291638329

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
У Товариства вiдсутня  iнформацiя щодо обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента (за звiтнiй перiод немає власників іменних цінних паперів/переліку акціонерів).

Опис
д/н

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовими особами Товариства, вiдповiдно до  п. 15.4 Статуту, є фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекцiї. 
Наглядова рада, вiдповiдно до п. 17.5 та 17.6 Статуту Товариства, складається з 5 (п'яти) осiб, включаючи Голову Наглядової ради, обирається акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. Вiдповiдно до п. 17.6.1 та 17.6.2 Статуту Товариства особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв, членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї. Вiдповiдно до 17.6.10 та 17.6.11 Статуту Товариства обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть кумулятивних голосiв акцiонерiв Товариства порiвняно з iншими кандидатами. При пiдрахунку кумулятивних голосiв, вiдданих за кандидатiв у члени Наглядової ради, мають значення та пiдлягають урахуванню тiльки кумулятивнi голоси, вiдданi за вiдповiдного кандидата, члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради. Вiдповiдно до п. 17.8 Статуту Товариства Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради iз числа обраних Загальними зборами членiв Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на засiданнi Наглядової ради не зi складу членiв Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засiданнях Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.
Вiдповiдно до Статуту Товариства, а саме: п. 17.7. Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; п. 17.7 Статуту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв вiдповiдно, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. п. 17.7.2. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Вiдповiдно до п. 17.7.4. Статуту Товариства, без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;  5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. 6) у разi надання про себе завiдомо недостовiрної iнформацiї пiд час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи дiючим законодавством виключається можливiсть виконання такою особою обов'язкiв члена Наглядової ради. 7)  у разi якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним пунктом 101 статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства". У разi настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству.
Генеральний директор, вiдповiдно до п. 18.2 Статуту Товариства обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.
Персональний склад Дирекцiї обирається вiдповiдно до п. 18.3  Статуту Товариства обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членiв Дирекцiї припиняються Наглядовою радою.
Вiдповiдно до п. 18.15 та 18.6 Статуту Товариства Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рiшення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора та розiрвання з ним трудових вiдносин, а також трудового контракту, або рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або директора. Таке рiшення Наглядова рада має право прийняти незалежно вiд строку перебування обраної особи на посадi Генерального директора та/або директора; повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Генерального директора є розiрвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових вiдносин iз Товариством.
Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора припиняються достроково у разi:
1) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора, за умови письмового повiдомлення про це Наглядової ради не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв, або в коротший строк за згодою Наглядової ради;
2) неможливостi виконання особою обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального директора та/або директора за станом здоров'я;
3) у разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання нею обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального директора та/або директора;
4) в разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора.
5) на пiдставах додатково визначених у трудовому договорi (контрактi) Товариства iз особою, обраною на посаду Генерального директора та/або директора.
У разi звiльнення посадових осiб емiтента, їм виплачується компенсацiiя за невикористану  вiдпустку.



9) повноваження посадових осіб емітента
Вiдповiдно до п. 17.13 Статуту Товариства Члени Наглядової ради мають право:
1) отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разi вiдсутностi у члена (членiв) Наглядової ради допуску до державної таємницi у вiдповiдностi до чинного законодавства) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради;
2) вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засiдань Наглядової ради;
3) висловлювати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради;
4) iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради;
5) вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради;
6) ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради, ревiзiйної комiсiї (за перiод її iснування), протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора;
7) добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв;
8) отримувати винагороду та компенсацiї, пов'язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради.
Голова Наглядової ради також:
1) органiзовує та керує роботою Наглядової ради;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них;
3) затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради;
4) постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради - представляє iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами;
5) звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства може бути пiдготовлений вiдповiдно до вимог частини першої статтi 511 Закону України "Про акцiонернi товариства";
6) пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень Наглядової ради;
7) на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора або директора, розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього;
8) надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем;
9) здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її функцiй та задач;
У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у вiдрядженнi, вiдпустцi, не має можливостi виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової ради або обраний членами Наглядової ради головуючий на засiданнi Наглядової ради.
Вiдповiдно до Статуту Товариства Член Дирекцiї має право:
1) вимагати проведення засiдань Дирекцiї, пропонувати питання, якi повиннi бути розглянутi пiд час засiдань Дирекцiї, робити доповiдi та виносити пропозицiї, висловлювати зауваження до виступiв та пропозицiй iнших членiв Дирекцiї, вимагати внесення до протоколу Дирекцiї окремої думки;
2) отримувати копiї протоколiв Дирекцiї, копiї документiв, що стали пiдставою для прийняття рiшень Дирекцiєю, а також отримувати документи, якi необхiднi для формування позицiї щодо питань, винесених на засiдання Дирекцiї, та голосування по таких питаннях;
3) запроваджувати плановi показники та нормативи дiяльностi пiдроздiлiв Роботодавця, якi пiдпорядкованi Члену Дирекцiї, встановлювати вид та строки внутрiшньої звiтностi, визначати вiдповiдальнiсть;
4) видавати накази та розпорядження з питань, що стосуються дiяльностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати внутрiшнi документи Роботодавця, якi необхiднi або якi сприятимуть належному функцiонуванню пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, пiдписувати iншi документи, повноваження на пiдписання яких делегованi Члену Дирекцiї Генеральним директором, Дирекцiєю, Наглядовою Радою або Загальними зборами акцiонерiв;
5) виносити на розгляд Генерального директора пропозицiї щодо встановлення чисельностi пiдпорядкованих Члену Дирекцiї пiдроздiлiв, прийняття до них та звiльнення з них працiвникiв, укладення трудових договорiв, застосування заохочень та стягнень.
Генеральний директор має право:
1) вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;
2) без довiреностi здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради,Загальних зборiв або Дирекцiї;
3) представляти Товариство без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, установами та органiзацiями, незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради, та/або Загальних зборiв, та/або Дирекцiї  Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких правочинiв;
4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами, та/або Дирекцiї; 
5) вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв;
7) з урахуванням вимог цього Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй;
8) видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства;
9) приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень Статуту;
10) надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства;
11) приймати рiшення та пiдписувати вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви, клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов'язанi або стосуються використання Товариством своїх прав та здiйсненням обов'язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування;
12) призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на перiод тимчасової вiдсутностi Генерального директора (у випадку хвороби, вiдрядження, вiдпустки тощо);
13) затверджувати штатний розклад Товариства;
14) пiдписувати банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;
15) приймати рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi;
16) приймати рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi;
17) визначати склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства;
18) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства;
19) забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору;
20) здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом.



10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту


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



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





Прості іменні
Привілейовані іменні
Держава Україна в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi - Фонду державного майна
00032945
01133, Україна, Київська обл., д/н р-н, м.Київ, Генерала Алмазова, буд. 18/9
423 514 923
68,009493919282
423 514 923
0
Velbay Holdings Limited
159837
2036, Кiпр, д/н р-н, КIПР Елеонiон Бiлдiнг Нiкосiя, Темiстокi Дервi,5
183 931 089
29,536291638329
183 931 089
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
д/н
0
0
0
0
Усього
607 446 012
97,545785557611
607 446 012
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна
622 729 120
0,25
Згiдно Статуту Товариства, акцiонери Товариства мають право:
1) брати участь в управлiннi Товариством у порядку та у спосiб, передбаченому Статутом та чинним законодавством;
2) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у разi оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки i способом, передбаченим законодавством та  Статутом.
3) бути обраними до органiв Товариства, крiм випадкiв передбачених законом, та брати участь у дiяльностi органiв Товариства;
4) отримувати iнформацiю та документи щодо господарської дiяльностi Товариства в обсязi i в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;
5) отримувати iнформацiю щодо особи, на яку покладено обов'язок iз складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, її мiсцезнаходження та режим роботи;
6) у випадках та порядку, визначеному законодавством України, придбавати додатково розмiщуванi акцiї Товариства пропорцiйно частцi належних їм акцiй у загальнiй кiлькостi акцiй Товариства; 
7) у разi емiсiї Товариством (шляхом приватного розмiщення) додаткових акцiй, користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй у процесi емiсiї Товариством акцiй (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
8) уповноважувати третiх осiб на здiйснення всiх або частини прав, якi надаються акцiями Товариства;
9) вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та iнших органiв Товариства;
10) у разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину майна Товариства або вартiсть частини майна Товариства, у пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй;
11) продавати акцiї Товариства в разi прийняття Загальними зборами рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй;
12) вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;
13) у випадках порушення прав, наданих акцiонерам чинним законодавством та цим Статутом, здiйснювати їх захист;
14) продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв Товариства.
Акцiонер Товариства має право брати участь у Загальних зборах самостiйно або призначити свого уповноваженого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має право у будь-який момент замiнити свого представника, повiдомивши про це Дирекцiю. Повiдомлення акцiонером вiдповiдного органу Товариства про призначення, замiну або вiдкликання свого представника може здiйснюватися за допомогою засобiв електронного зв'язку вiдповiдно до законодавства про електронний документообiг. Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акцiонера - держави чи територiальної громади - уповноважена особа органу, що здiйснює управлiння державним чи комунальним майном (корпоративними правами) або особа визначена таким органом.
Кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рiшення про: 
1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу Товариства;
2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв;
3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть в розумiннi Закону України "Про акцiонернi товариства" та цього Статуту;
4) змiну розмiру статутного капiталу Товариства;
5) вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.
Акцiонери мають право укладати договори мiж акцiонерами, за яким на таких акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його недотримання.
Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiонери зобов'язанi:
- дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства;
- виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом акцiонерного товариства;
- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.
Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi Закону України "Про акцiонернi товариства" та iншими законами.






не здiйснювалась публiчна пропозицiя, допуск до торгiв на фондовiй бiржi вiдсутнiй
Примітки:
У статутному капiталi Товариства акцiй будь-яких iнших Акцiонерних товариств не має. 
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25.08.2010
142/08/1/10
Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000086029
Акція проста документарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
622 729 120
155 682 280
100
Опис
Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента, а також iнформацiя щодо факту включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi, мети емiсiї, способу, в який здiйснювалась пропозицiя, дострокового погашення - не мало мiсце у звiтному перiодi.


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

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
54 395
38 602
0
0
54 395
38 602
  будівлі та споруди
36 456
31 572
0
0
36 456
31 572
  машини та обладнання
16 118
5 495
0
0
16 118
5 495
  транспортні засоби
1 767
1 494
0
0
1 767
1 494
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
54
41
0
0
54
41
2. Невиробничого призначення:
23 864
25 898
1 334
1 334
25 198
27 232
  будівлі та споруди
4 288
190
0
0
4 288
190
  машини та обладнання
25
2
0
0
25
2
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
2 819
2 819
0
0
2 819
2 819
  інвестиційна нерухомість
16 732
22 887
0
0
16 732
22 887
  інші
0
0
1 334
1 334
1 334
1 334
Усього
78 259
64 500
1 334
1 334
79 593
65 834
Опис
Термiни користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 15-20 рокiв ; обладнання - 2-5 рокiв; транспортнi засоби -5 рокiв; iншi - 4-12 рокiв. Умови користування основними засобами задовiльнi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 508916 тис.грн., первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 508886 тис.грн. Ступiнь зносу на початок звiтного перiоду 84.62 %, на кiнець - 87.33 %. Ступiнь використання ОЗ: для виробництва алюмiнiєвої катанки, для виробництва глинозему та технiчного кремнiю - ОЗ не використовуються. Сума нарахованого зносу на 31.12.2019 р. становить 444386 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулось. Обмеження на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
-6 633 506
-6 549 619
Статутний капітал (тис.грн)
155 682
155 682
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
155 682
155 682
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вiдомостi до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв (-6633506.000 тис. грн.) менше скоригованого статутного капiталу (155682.000 тис. грн.). Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товарсивто зобов"язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

0

0
0

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0

0
0

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0

0
0

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
0

0
0

за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
0

0
0

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
0

0
X

Податкові зобов'язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
6 767 341
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
6 767 341
X
X
Опис
До iнших зобовязань вiднесенi: вiдстроченi податковi зобов'язання 73159, пенсiйнi зобов'язання 123580, поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 3686692, поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 705811, за розрахунками з бюджетом 131215, за розрахунками зi страхування 3561, за розрахунками з оплати працi 2121, за одержаними авансами 15964, поточнi забезпечення 1003, доходи майбутнiх перiодiв 5410, iншi поточнi зобов'язання 2018825.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ЕМIСIЯ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
33961297
Місцезнаходження
69006, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, м.Запорiжжя, вул. Незалежної України, буд. 6, кв. 39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №286520
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
Міжміський код та телефон
(061) 222-11-40
Факс
(061) 222-11-40
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Вид послуг, якi надає особа - депозитарнi послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 482-52-14
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис
Вид послуг, якi надає особа - депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйснює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОРАНТА-СIЧ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
02307292
Місцезнаходження
69104, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, м.Запорiжжя, вул. Європейська, буд. 16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АГ № 569237
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з регулювання фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
14.01.2011
Міжміський код та телефон
(061) 224-08-64
Факс
(061) 224-08-64
Вид діяльності
Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
Опис
Особа надає послуги зi страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з метою забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної третiм особам внаслiдок ДТП.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАПIТАЛ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
38520462
Місцезнаходження
69035, Україна, Запорізька обл., д/н р-н, м. Запорiжжя, пр. Соборний, буд. 170-б, примiщення 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4549
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
31.03.2013
Міжміський код та телефон
(061) 213-17-45
Факс
(061) 213-57-60
Вид діяльності
Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
Аудиторська фiрма складала аудиторський висновок за 2018 звiтний рiк у 2019 роцi.

КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
за ЄДРПОУ
00194122
Територія
Запорізька область, Орджонiкiдзевський р-н
за КОАТУУ
2310137200
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво алюмінію
за КВЕД
24.42
Середня кількість працівників: 142
Адреса, телефон: 69032 м. Запорiжжя, Пiвденне шосе,15, (061)212-24-27
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
0
0
    первісна вартість
1001
69
69
    накопичена амортизація
1002
( 69 )
( 69 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
9 626
9 618
Основні засоби
1010
61 527
41 613
    первісна вартість
1011
486 035
478 087
    знос
1012
( 424 508 )
( 436 474 )
Інвестиційна нерухомість
1015
16 732
22 887
    первісна вартість
1016
22 881
30 799
    знос
1017
( 6 149 )
( 7 912 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
636
636
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
88 521
74 754
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
29 925
30 643
Виробничі запаси
1101
27 627
28 472
Незавершене виробництво
1102
8
8
Готова продукція
1103
660
660
Товари
1104
1 630
1 503
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
12 169
3 033
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
1 623
199
    з бюджетом
1135
21 095
19 082
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
3 034
2 337
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
143
330
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
0
0
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
3 221
3 457
Усього за розділом II
1195
71 210
59 081
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
196
196
Баланс
1300
159 927
134 031

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
155 682
155 682
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
315 384
315 384
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-7 037 588
-7 104 376
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
-6 566 522
-6 633 310
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
74 083
73 159
Пенсійні зобов’язання
1505
123 580
123 580
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
197 663
196 739
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
3 686 692
3 686 692
    товари, роботи, послуги
1615
706 276
705 811
    розрахунками з бюджетом
1620
98 416
131 215
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
2 550
3 561
    розрахунками з оплати праці
1630
792
2 121
    одержаними авансами
1635
8 236
15 964
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
877
1 003
Доходи майбутніх періодів
1665
6 222
5 410
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
2 018 725
2 018 825
Усього за розділом IІІ
1695
6 528 786
6 570 602
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
159 927
134 031
Примітки: д/н

Керівник				Кiзiлов Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер			Долгiнцева Ольга Анатолiївна
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
за ЄДРПОУ
00194122

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0
0
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 0 )
( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
0
0
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
12 743
19 486
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 50 361 )
( 54 772 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 40 475 )
( 42 129 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
0
    збиток
2195
( 78 093 )
( 77 415 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
10 381
79 584
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 13 241 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
0
0
    збиток
2295
( 67 712 )
( 11 072 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
924
1 365
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
0
0
    збиток
2355
( 66 788 )
( 9 707 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-66 788
-9 707
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
12 498
16 376
Витрати на оплату праці
2505
17 082
17 150
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 503
3 741
Амортизація
2515
13 805
14 088
Інші операційні витрати
2520
45 067
104 818
Разом
2550
91 955
156 173
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
622 729 120
622 729 120
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
622 729 120
622 729 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
0,107250
0,015590
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
0,107250
0,015590
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: д/н

Керівник				Кiзiлов Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер			Долгiнцева Ольга Анатолiївна
КОДИ
Дата
20.01.2020
Підприємство
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
за ЄДРПОУ
00194122


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

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



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
2 460
5 332
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
21 765
14 053
Надходження від повернення авансів
3020
6
6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
4 049
1 972
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
1 626
2 060
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 12 617 )
( 4 834 )
Праці
3105
( 12 326 )
( 14 883 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 2 483 )
( 2 611 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 176 )
( 224 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 176 )
( 224 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 1 790 )
( 739 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 1 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 302 )
( 691 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
212
-560
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
601
Надходження від отриманих:



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



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 25 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-25
601
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



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



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
187
41
Залишок коштів на початок року
3405
143
102
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
330
143
Примітки: д/н

Керівник				Кiзiлов Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер			Долгiнцева Ольга Анатолiївна
КОДИ
Дата
01.01.2020
Підприємство
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ"
за ЄДРПОУ
00194122

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
155 682
315 384
0
0
-7 020 489
0
0
-6 549 423
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
-17 099
0
0
-17 099
Скоригований залишок на початок року 
4095
155 682
315 384
0
0
-7 037 588
0
0
-6 566 522
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
-66 788
0
0
-66 788
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
-66 788
0
0
-66 788
Залишок на кінець року 
4300
155 682
315 384
0
0
-7 104 376
0
0
-6 633 310

Керівник				Кiзiлов Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер			Долгiнцева Ольга Анатолiївна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансових звiтiв АТ "ЗАлК"
 за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.

1. Фiнансовi звiти
АТ "ЗАлК" фiнансовi звiти за 2019 рiк складенi за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73.
Зважаючи на те, що данi форми не вiдповiдають вимогам, викладеним у МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансових звiтiв", а саме, Баланс (Звiт про фiнансовий стан) та Звiт про власний капiтал не дають можливостi розкрити порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди, у письмових примiтках пiдприємство наводить форми Звiтiв про фiнансовий стан, сукупнi доходи, про змiни у власному капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року iз порiвняльними даними.
Надана фiнансова звiтнiсть АТ "ЗАлК" складена згiдно iз вимогами Мiжнародних стандартiв.
Ця фiнансова звiтнiсть  пiдписана та затверджена до випуску вiд iменi АТ "ЗАлК"   28.02.2020р.

Звiт про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року
(тис. грн.)   
Активи	Код рядка	      Примiтка      31.12.2019	                31.12.2018                    31.12.2017
I. Непоточнi активи					
Нематерiальнi активи	1000	10			
первiсна вартiсть	                1001		69	                     69	                            77
накопичена амортизацiя	1002		69	                     69	                            77
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї	1005      9 618	                    9 626	                            9 668
Основнi засоби	                 1010	10	41 613	                    61 527	                            77 399
первiсна вартiсть	                 1011		478 087	                   486 035	           483 914
накопичена амортизацiя	1012		436 474	                   424 508	          406 515
Iнвестицiйна нерухомiсть	1015	11	22 887	                    16 732	                           14 958
первiсна вартiсть	1016		                30 799	                     22 881	            25 094
накопичена амортизацiя	1017		7 912	                      6 149                            10 136
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї	
                                                1035	12	 636	                        636	                              636
Усього за роздiлом I	1095		74 754	                       88 521	           102 661
II. Поточнi активи					
Запаси	                                 1100	13	30 643	                       29 925	            34 704
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	
                                                 1125	14.1, 15	3 033	                       12 169	            27 490
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 
                                                              14.2, 15			
за виданими авансами	1130		   199	                           1 623	              2 320
з бюджетом	                1135		19 082	                          21 095	             24 694
у тому числi з податку на прибуток	1136			               -	                  -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	
                                                 1155	 14.2	    5 794	                          6 255	                3 281
Грошовi кошти та їх еквiваленти	
                                                 1165	16	     330	                            143	                  102
Усього за роздiлом II	1195		59 081	                          71 210	               92 591
II. Необоротнi активи, призначенi для продажу, та групи вибуття	
                                               1200         17	       196	                              196                                196

Баланс	                              1300		  134 031                  	159 927                   195 448

					
Власний капiтал i зобов'язання	Код рядка	Примiтка			
I. Власний капiтал					
Зареєстрований капiтал	                1400	                   18	                      155 682	155 682	           155 682
Капiтал у дооцiнках	                1405		                                     315 384	315 384	           315 384
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)	1420		                      (7 104 376)     (7 037 588)	        (7 010 782)
Усього за роздiлом I	                1495		                           (6 633 310)	              (6 566 522)        (6 539 716)
II. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення					
Вiдстроченi податковi зобов'язання	1500	                       9	                  73 159	                  74 083	                55 587
Пенсiйнi зобов'язання	1505	                                       19	                 123 580	               123 580	              110 339
Усього за роздiлом II	1595		                                                  196 739	                 97 663	              165 926
III. Поточнi зобов'язання					
Короткостроковi кредити банкiв 	1600	20			
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 	
                                                                1610	21	                               3 686 692	                3 686 692	3 737 151
Заборгованiсть постачальникам	1615	21	                                705 811	                 706 276	                  708 966
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами	
                                                1635	                    21	                                    15 964	                    8 236	                      2 765
Розрахунки з бюджетом	1620	                    21	                                    131 215	       98 416	65 666
Розрахунки зi страхування	1625	                    21	                                     3 561	                       2 550	1 395
Розрахунки з оплати працi	1630	                    21	                                      2 121	                          792	1560
Поточнi забезпечення	1660	                     21,	                                      1 003	                           877	954
Доходи майбутнiх перiодiв	1665	                    21.1	                                      5 410	                        6 222	7 033
Iншi поточнi зобов'язання 	1690	                     22	                                2 018 825	2 018 725	2 043 748
Усього за роздiлом III			                                                 6 570 602	   6 528 786	6 569 238
Баланс	                                  1900		                                                   134 031	159 927	                  195 448

Письмовi пояснення на сторiнках 7- 30  є невiд'ємною частиною даного звiту

Член дирекцiї -
в.о. генерального директора                                                             
Кiзiлов Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер                                                                          Долгiнцева Ольга Анатолiївна

Звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд за перiод, 
що закiнчився 31 грудня 2019року
тис. грн.
Показник	Код рядка	Примiтки	31.12.2019	31.12.2018	                          31.12.2017
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2000	4			31 891
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2050	-			(22 279)
Валовий прибуток	2090				                                                                                    9 612
Валовий збиток	2095				
Iншi операцiйнi доходи	2120	         5	23 124	                  99 070	                                                    30 332
Адмiнiстративнi витрати	2130	6	(50 361)	                 (54 722)	                                                    (50 673)
Витрати на збут			                      (-)	                       (-)	                                                       (250)
Iншi операцiйнi витрати	2180	7	(40 475)	                     (42 129)	                                     (259 853)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi					
прибуток                          	2190				
збиток	                                2195		(78 093)	                     (77 415)	                                        (95 064)
Фiнансовi доходи	                2220				
Фiнансовi витрати	                 2250	8	   (-)	                     (13 241)	                                         (11 831)
Витрати вiд участi в капiталi	2255				
Фiнансовий результат до  оподаткування					
прибуток	                                 2290		(67 712)	                       (11 072)	                                         (282 663)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток	2300	
                                                                 9	  924	                           1 365	                                             3 177
Прибуток/збиток вiд припиненої дiяльностi	2305				
Чистий фiнансовий результат					
прибуток	                                  2350		 (66 788)	                         (9 707)	                                          (279 486)
Iншi сукупнi прибутки					
Переоцiнка основних засобiв 2400				
Iнший сукупний дохiд	2445				                                                                            40 917
Усього сукупний дохiд	2465				                                                                            40 917
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй	
                                                 2605		622 729 120	             622 729 120	                          622 729 120
Прибуток на акцiю (грн):					
базисний	                  2615		(0,10725)                   	(0,01559)	                                            (0,44881)
розбавлений					

Письмовi пояснення на сторiнках 7-30  є невiд'ємною частиною даного звiту


Член дирекцiї -
в.о. генерального директора                                                              
 Кiзiлов Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер                                                                            Долгiнцева Ольга Анатолiївна

 
Звiт про змiни у власному капiталi за перiод, 
що закiнчився 31 грудня 2019 року
тис. грн. 
Стаття 	Код 	Примiтки 	Статутний капiтал	Капiтал у дооцiнках	Додатковий капiтал	Резервний капiтал 	Нерозподiлений прибуток 	Разом 
Залишок на 01.01.2017	4000		155 682	315 960			(6 742 794)	(6 271 152)
Коригування:	 							
Змiна облiкової полiтики	4005							
Виправлення помилок	4010						(7 196)	                         (7 196)
Iншi змiни	4090						  (21 518)	                                           (21 518)
Скоригований залишок на 01.01.2017	
                                                 4095                        155 682	315 960			(6 771 508)	(6 299 866)
Чистий прибуток за 2017рiк	4100						(279 486)	                          (279486)
Iнший сукупний дохiд за 2017 рiк	4110				                  40 917	                     40 917
Розподiл прибутку:								
Виплати власникам (дивiденди)	4200							
Спрямування прибутку до статутного капiталу	4205							
Вiдрахування до Резервного капiталу	4210							
Iншi змiни в капiталi	4290			(28)			          32	                              4
Разом змiн в капiталi за 2017рiк	4295			(28)		(238 537)	                     (238 565)
Залишок на 31.12.2017	4300		155 682	315 932			(7 010 045)	(6 538 431)
Залишок на 01.01.2018	4000		155 682	315 932			(7 010 045)	(6 538 431)
Коригування:	 							
Змiна облiкової полiтики	4005							
Виправлення помилок	4010			(548)			(737)	                       (1 285)
Iншi змiни	                4090							
Скоригований залишок на 01.01.2018	4095		155 682	315 384			(7 010 782)    (6 539 716)
Чистий прибуток за 2018 рiк	4100						(9 707)	(9 707)
Iнший сукупний дохiд за 2018 рiк	4110							
Розподiл прибутку:								
Виплати власникам (дивiденди)	4200							
Спрямування прибутку до статутного капiталу	4205							
Вiдрахування до Резервного капiталу	4210							
Iншi змiни в капiталi	4290							
Разом змiн в капiталi за 2018рiк	
                                                4295						(9 707)	                (9 707)
Залишок на 31.12.2018	4300		155 682	315 384			(7 020 489)	(6 549 423)
Залишок на 01.01.2019	4000	18	155 682	315 384			(7 020 489)	(6 549 423)
Коригування:	 							
Змiна облiкової полiтики	4005							
Виправлення помилок	4010							
Iншi змiни	4090	3.2					                (17 099)	                (17 099)
Скоригований залишок на 01.01.2019	4095		155 682	315 384		(7 037 588)	(6 566 522)
Чистий прибуток за 2019 рiк	4100					(66 788)	                (66 788)
Iнший сукупний дохiд за 2019 рiк	4110							
Розподiл прибутку:								
Виплати власникам (дивiденди)	4200							
Спрямування прибутку до статутного капiталу	4205							
Вiдрахування до Резервного капiталу	4210							
Iншi змiни в капiталi	4290							
Разом змiн в капiталi за 2019рiк	4295							
Залишок на 31.12.2019	4300		155 682	315 384			(7 104 376)	(6 633 310)

Письмовi пояснення на сторiнках 7-30  є невiд'ємною частиною даного звiту

Член дирекцiї -
в.о. генерального директора                                                              
Кiзiлов Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер                                                                            Долгiнцева Ольга Анатолiївна

Звiт про рух грошових коштiв за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2019 року
тис. грн.
Стаття	Код рядка	Примiтки		
Рiк, що закiнчився
			                                                   31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi					
Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	
                     3000		                                                          2 460	5 332	                      21 595
Повернення податкiв i зборiв	3005				
Цiльове фiнансування	3010				
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв	3015		21 765	14 053	                         2 562
Iншi надходження	3095		5 681	4 038	25 366
Витрачання на :оплату товарiв (робiт, послуг)	3100		(12 617)	(4 834)	                          (14 927)
працi	3105		(12 326)	(14 883)	(15 067)
Вiдрахування на соцiальнi заходи	3110		              (2 483)	 (2 611)	                          (2 458)
Iншi податки та обов'язковi платежi	3115		                 (176)	(224)	                           (2 082)
Сплачений податок на прибуток	3116				
Iншi платежi	                                 3190		           (2 092)	(1 431)	                             (20 232)
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi	3195		212	-560	                                -5 243
II. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi					
Продаж основних засобiв	3205			                                  601	                                    5 342
Iншi надходження	3250				
Придбання та будiвництво основних засобiв	3260		(25)		
Iншi платежi	3290				
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi	3295		-25	601	                                        5 342
III. Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi					
Отриманi позики	3305				
Iншi надходження	3340				
Погашенi позики	3350				
Сплаченi дивiденди	3355				
Iншi платежi	3390				
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi	3395				
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод	3400		187	         41	                                                 99
Залишок коштiв на початок року	3405		143	102	           3
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв	3410				
Залишок коштiв на кiнець року	3415	16	                   330	         143	                                                102

Письмовi пояснення на сторiнках 7-30  є невiд'ємною частиною даного звiту

Член дирекцiї -
в.о. генерального директора                                                               
Кiзiлов Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер                                                                            Долгiнцева Ольга Анатолiївна

Письмовi пояснення до фiнансових звiтiв за перiод, 
що закiнчився 31 грудня 2019 року
2. Загальна iнформацiя про пiдприємство.
Акцiонерне товариство "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (АТ "ЗАлК") (далi "Пiдприємство") створено шляхом перетворення державного пiдприємства "ЗАлК" згiдно Розпорядження Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.08.1994 №23-р та у вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 15.06.1993 №210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Указу Президента України вiд 21.02.1994 №61/97 "Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровськiй, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним адмiнiстрацiям повноважень з управлiння майном, яке знаходиться в загальнодержавнiй власностi". 
За Протоколом №24 позачергових загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ" вiд 01.11.2018 року було прийнято рiшення про змiну найменування на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ" (скорочене найменування АТ "ЗАЛК").
Реєстрацiя Пiдприємства здiйснена 30.08.1994. Розпорядженням Запорiзької мiської Ради народних депутатiв за №275р в 2004 роцi продажем на Донецькiй фондовий бiржi 25% пакету акцiй, що належав державi в особi Фонду Державного Майна України, була завершена приватизацiя Пiдприємства, на цей час в статутному фондi Пiдприємства державна частка становить 68,01%. 
Згiдно Наказу Фонду Державного майна України №227 вiд 20.02.2018 р. "Про внесення змiн до наказу ФДМУ вiд 13.12.2017 № 1869 "Про затвердження плану-графiка виставлення об'єктiв груп В, Г, Е на продаж у 2018 роцi" пiдлягає виставленню на продаж за конкурсом з вiдкритiстю пропонування цiни за принципом аукцiону державна частка ПАТ "ЗАлК" у травнi 2018 року. 
Згiдно Наказу ФДМУ вiд 22.06.2018 № 859 "Про прийняття рiшення про приватизацiю державного пакета акцiй публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (код за ЄДРПОУ 00194122)" прийнято рiшення приватизувати державний пакет акцiй ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" шляхом продажу на аукцiонi з умовами. Вiдповiдно до Наказу ФДМУ вiд 27.12.2018р. №1637 "Про затвердження перелiкiв об`єктiв малої приватизацiї, що пiдлягають приватизацiї в 2019 роцi" приватизацiю АТ "ЗАлК" (Додаток 6) продовжено на 2019 рiк.
За Наказом ФДМУ вiд 28.12.2019 №1574 приватизацiю продовжено надалi.
Станом на 31 грудня 2019 року акцiї Пiдприємства розподiленi наступним чином:
Кiлькiсть акцiй в статутному капiталi Пiдприємства (%)
Найменування власникiв	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Фонд державного майна України	68,01	68,01	68,01
Velbay Holdings Limited	29,54	29,54	29,54
Iншi юридичнi особи	1,07	1,07	1,08
Фiзичнi особи	1,38	1,38	1,37
Разом:	100	100	100
Iдентифiкацiйний код АТ "ЗАлК" за ЄДРПОУ: 00194122
Мiсцезнаходження: 69032, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, ПIВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 15.
Органiзацiйно-правова форма: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Iнформацiя про пiдприємство доступна за адресою http://zalk.pat.ua/
Види дiяльностi за КВЕД:
24.42 Виробництво алюмiнiю (основний); 
46.72 Оптова торгiвля металами та металевими рудами; 
55.90 Дiяльнiсть iнших засобiв тимчасового розмiщування;
38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв
Основною дiяльнiстю Пiдприємства є виробництво алюмiнiю, легованих сплавiв на його основi та кристалiчного кремнiю. У 2011 роцi через нерентабельнiсть дiяльностi у зв`язку з високими тарифами на електроенергiю основне виробництво було зупинено. До липня 2014 року основною продукцiєю виробництва була алюмiнiєва катанка.
Пiдприємство взяте на облiк у Державнiй податковiй iнспекцiї м. Запорiжжя 01.10.1997 за №137  та  є:
o	платником податку на прибуток пiдприємств;
o	платником податку на додану вартiсть (дата реєстрацiї платником 27.03.2015р., iндивiдуальний податковий номер 001941208299).
До складу АТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" входять вiдокремленi структурнi пiдроздiли без права юридичної особи:
 - Приднiпровське виробниче управлiння ПАТ "ЗАлК", Україна, м.Свiтловодськ, Кiровоградська обл., вул. Обсерваторна, 5, (05236) 2-05-20В; 
 - База вiдпочинку "Надiя" АТ ЗАЛК, м Приморськ, Запорiзька обл., вул.Курортна, 77.

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв 142 особи. Фонд оплати працi штатних працiвникiв АТ "ЗАлК" у 2019 роцi склав 15 829 тис. грн. Середньомiсячний дохiд штатних працiвникiв склав 10 024,6 грн. у порiвняннi з 8 120,3 грн. у 2018 роцi.

Iнформацiя про господарську дiяльнiсть

Основними напрямами дiяльностi у 2019 роцi були:
- реалiзацiя товарно-матерiальних запасiв;
- надання послуг стороннiм органiзацiям;
- надання в оренду майна (примiщення, обладнання, бази вiдпочинку).
Економiчне середовище, в якому Пiдприємство проводить свою дiяльнiсть
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого, наявнiсть валюти, що не є вiльно конвертованою за межами України, валютнi обмеження i контроль, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки. Стабiльнiсть української економiки буде в значнiй мiрi залежати вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього економiчна дiяльнiсть в Українi пов'язана з ризиками, якi не є типовими для розвинених країн. Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного зростання у свiтовiй економiцi. На сьогоднiшнiй день економiка України переживає важкий етап економiчної та полiтичної кризи. На українську економiку впливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного розвитку. Наслiдки фiнансової кризи призвели до нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi у банкiвському секторi, ускладнення умов кредитування в Українi, що впливає на економiчний та iнвестицiйний клiмат всерединi країни. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто змiнюється, податковi реформи в Українi тривають. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на фiнансовий сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Пiдприємства. 
Фактори ризику
Факторами (чинниками) ризику, пов'язаними з iнвестуванням у цiннi папери Пiдприємства є:
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акцiями;
- недостатня лiквiднiсть та iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв Товариства їхнiми власниками.
Фактори ризику, якi впливають на дiяльнiсть АТ "ЗАлК": 
- змiни ринкової кон'юнктури;
- достатньо високий рiвень iнфляцiї;
- висока чутливiсть до впливу полiтичних ризикiв, що у довгостроковiй перспективi може негативно вплинути на дiяльнiсть Пiдприємства; 
- неякiсне, фактично застарiле обладнання. Ступiнь зносу основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi на 31.12.2019р - 87,33%.
3.1. Основа складання фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основа надання фiнансової звiтностi
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Валюта вимiру та представлення
Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. 
3.2. Заява про використання облiкових полiтик.
При складаннi фiнансової звiтностi АТ "ЗАлК" використовувало тi ж самi облiковi полiтики, що i при складаннi фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2018р.
Пiдприємство не веде сезонну або циклiчну дiяльнiсть. Операцiї iз пов'язаними особами не здiйснювались.
Внаслiдок виявлення помилок, якi були допущенi при складаннi фiнансових звiтiв за перiод, що закiнчився 31.12.2018, на вимогу МСФЗ (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" проведено виправлення шляхом ретроспективного перерахування статей фiнансових звiтiв. 
Стаття фiнансових звiтiв	Залишок на 01.01.2019до перерахунку статей фiнансових звiтiв	Результат перерахунку	Залишок на 01.01.2019 пiсля проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв
		внаслiдок змiн облiкових полiтик	внаслiдок iнших змiн	внаслiдок виправлення помилок	
Запаси	27 391		236		27 627
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами	1 115		508		1 623
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1 018		2 016		3 034
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)	(7 020 489)		(17 099)		(7 037 588)
Вiдстроченi податковi зобов'язання	54 222		19 861		74 083
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	706 278		-2		706 276
Усього коригувань	х	0	                       2 760	                                                   0	      х

3.3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення.
Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ потребує вiд керiвництва винесення суджень та припущень, якi мають вплив на суми активiв, зобов'язань та потенцiйних зобов'язань, якi представленi у звiтностi на дату фiнансової звiтностi та вiдображених сум доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг за звiтний перiод.
Оцiнки та судження постiйно оцiнюються та базуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, котрi припускаються достовiрними у вiдповiдностi до обставин. Таким чином, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiночних.
Судження
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництвом Пiдприємства були зробленi певнi судження, крiм облiкових оцiнок, якi мають суттєвий вплив на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Такi судження, зокрема, включають правомiрнiсть припущення щодо безперервностi дiяльностi Пiдприємства (примiтка 27). 
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу фiнансової звiтностi, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Ризики, пов'язанi з податковим та iншим законодавством
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi, включаючи контроль за валютними та митними операцiями, продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх Тлумачення залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Часто точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Пiдприємство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi. Водночас iснує ризик того, що операцiї й iнтерпретацiї, що не були поставленi пiд сумнiв у минулому, можуть бути поставленi пiд сумнiв державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред'явлених позовiв, що можуть бути пред'явленi, якщо такi взагалi iснують, або ймовiрнiсть будь-якого несприятливого результату.
Основнi засоби
Пiдприємство облiковує основнi засоби, що йому належать, за переоцiненою вартiстю, при цьому зменшення корисностi вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, дооцiнка основних засобiв вiдображається як резерв переоцiнки в складi капiталу. Пiдприємство залучило незалежного оцiнювача з метою визначення справедливої вартостi основних засобiв станом на 31 грудня 2011 року. В процесi оцiнки визначалася справедлива вартiсть об'єктiв основних засобiв з використанням: 
- для спецiалiзованого майна - амортизованої вартостi замiщення iз застосуванням витратного пiдходу;
- для неспецiалiзованого майна - ринкової вартостi як бази оцiнки iз застосуванням порiвняльного пiдходу для активiв тих, що мають як операцiйний, так i не операцiйний характер участi в господарськiй дiяльностi Пiдприємства;
Для усiх операцiйних спецiалiзованих активiв, вартiсть яких розрахована iз застосуванням амортизованих витрат замiщення додатково проведено визначення цiнностi використання i проведений тест на знецiнення для виявлення можливої величини знецiнення згiдно вимог МСБО (IAS) 36. Виявлене знецiнення було розподiлене пропорцiйно амортизованiй вартостi замiщення на спецiалiзованi операцiйнi активи Пiдприємства. Результатом переоцiнки при застосуваннi рiзних оцiночних пiдходiв є економiчне знецiнення (балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваного вiдшкодування). Отже, справедлива вартiсть спецiалiзованих активiв, що становить бiльшiсть всiх активiв, якi були переоцiненi, була визначена як балансова вартiсть за вирахуванням економiчного знецiнення.
Забезпечення за судовими процесами
Пiдприємство виступає в якостi вiдповiдача в численних судових процесах зi своїми контрагентами. Керiвництво використовує судження при оцiнцi та визнаннi резервiв та ризику умовних зобов'язань стосовно позовiв, що перебувають на розглядi в судi, або iнших неврегульованих претензiй, що пiдлягають вирiшенню шляхом переговорiв, посередництва, арбiтражного провадження або урядового регулювання, а також iнших умовних зобов'язань. Судження необхiднi для оцiнки ймовiрностi задоволення позову, що перебуває на розглядi, або виникнення зобов'язання, а також для визначення можливих обсягiв кiнцевого вiдшкодування. З огляду на невизначенiсть, що притаманна процесу оцiнки, фактичнi збитки можуть вiдрiзнятися вiд попередньо визначених забезпечень. Такi оцiнки пiдлягають змiнi по мiрi отримання нової iнформацiї, головним чином за допомоги внутрiшнiх експертiв, за наявностi, або за пiдтримки зовнiшнiх консультантiв, як, наприклад, актуарiї або юрисконсульти. Перегляд оцiнок може мати суттєвий вплив на операцiйнi результати у майбутньому.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iншi виплати по закiнченню трудової дiяльностi
Витрати за соцiальними гарантiями, якi затвердженi законодавством України, визначаються з використанням актуарних оцiнок. Актуарна методика розрахунку передбачає здiйснення припущень щодо ставки дисконтування, майбутнього збiльшення заробiтної плати, рiвня смертностi та майбутнього збiльшення пенсiй. У зв'язку з тим, що такi програми є довгостроковими за своєю природою, зробленi припущення мiстять елемент суттєвої невизначеностi.
Резерв знецiнення дебiторської та iншої заборгованостi
Пiдприємство регулярно перевiряє стан дебiторської заборгованостi, передплат, здiйснених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi заборгованостi. Пiдприємство використовує своє компетентне судження для оцiнки суми будь-яких збиткiв вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнає фiнансових труднощiв.
Станом на 31 грудня 2019р. керiвництво Пiдприємства визнало резерв пiд зменшення корисностi торгової дебiторської заборгованостi у сумi 12 235 тис. грн. Вiдносно iншої поточної дебiторської заборгованостi визнано резерв пiд зменшення корисностi на 31 грудня 2019 р. у сумi 1 740 тис. грн. 
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Основнi засоби та нематерiальнi активи перевiряються на предмет зменшення корисностi у тих випадках, коли обставини дають пiдстави припустити потенцiйне зменшення корисностi. Серед факторiв, якi Пiдприємство вважає такими, що дають пiдстави для перегляду зменшення корисностi, є наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення операцiйних результатiв у порiвняннi з минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у використаннi активiв чи усiєї стратегiї бiзнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рiшення про поступове виведення з експлуатацiї чи замiну, а також активи, якi є пошкодженими чи виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi галузевi чи економiчнi тенденцiї та iншi фактори.
Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки операцiй у майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов у майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi припущення використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. Пiдприємство оцiнює цi припущення на дату звiтностi, тому реальнi результати можуть вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень та оцiнок керiвництва можуть спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах. Сума зменшення корисностi станом на 31 грудня 2011 була розрахована незалежними спецiалiстами з оцiнки, ?рунтуючись на припущеннях зробленими керiвництвом Пiдприємства.
Строки корисного використання основних засобiв
Пiдприємство переглядає строки корисного використання основних засобiв щонайменше в кiнцi кожного фiнансового року. Якщо результат перегляду вiдрiзняється вiд попереднiх припущень, змiни вiдображаються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Цi оцiнки можуть мати вплив на залишкову вартiсть основних засобiв, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан, та амортизацiйнi витрати, якi вiдображенi у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадку, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних в облiку, не може бути визначена на основi даних активних ринкiв, вона визначається на основi оцiночної методики, використовуючи модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вхiдних даних для цiєї методики по можливостi використовується iнформацiя з ринкiв, на яких проводиться монiторинг. Однак, коли це не може бути практично здiйсненим, для визначення справедливої вартостi необхiдним є експертне судження. Судження базується на таких факторах, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiна в припущеннях, якi використовуються при визначеннi цих показникiв, може впливати на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображених у звiтностi.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподатковувану тимчасову рiзницю. Значнi судження керiвництва вимагаються для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, що можуть бути визнанi на основi ймовiрного часу виникнення, суми майбутнього прибутку до оподаткування та стратегiї податкового планування.
3.4. Основнi принципи облiкової полiтики

Усi облiковi полiтики, про якi йдеться нижче, стосуються Пiдприємства.

Перерахунок iноземних валют
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях ("грн."), що є функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi Пiдприємства та кожного з його дочiрнiх пiдприємств. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на дату звiтностi. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi.
Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

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

За 2019 рiк пiдприємством не проводився перерахунок монетарних статей Балансу, до складу яких враховано заборгованiсть перед юридичними та фiзичними особами, щодо яких застосовуються обмежувальнi заходи (санкцiї) згiдно рiшень Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 28 квiтня 2017 року "Про застосування та внесення змiн до персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)", введеного в дiю Указом Президента України вiд 15 травня 2017 року № 133/2017; вiд 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змiн до персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)", введеного в дiю Указом Президента України вiд 21 червня 2018 року № 176/2018, а саме - до юридичної особи "Джадсон Трейдiнг Лiмiтед" ("Judson Trading Limited"), Кiпр, Нiкосiя, та Компанiї Русал (застосовуються обмежувальнi заходи (санкцiї) строком на три роки, у т.ч. запобiгання виведенню капталiв за межi України, зупинення виконання економiчних та фiнансових зобов'язань).
Основнi засоби
Пiсля первiсного визнання за собiвартiстю, об'єкти основних засобiв визначаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням подальшої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Переоцiнка здiйснюється з такою перiодичнiстю, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж справедливою вартiстю переоцiненого активу та його балансовою вартiстю.
Збiльшення балансової вартостi, що виникає внаслiдок переоцiнки, вiдноситься на резерв з переоцiнки в складi капiталу в звiтi про фiнансовий стан, за винятком сум. що компенсують зменшення вартостi активу, ранiше вiдображеного у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. В цьому випадку сума збiльшення вартостi такого активу вiдображається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, за винятком випадкiв, коли зменшення компенсується збiльшенням балансової вартостi цих активiв. В такому випадку сума зменшення такого активу вiдноситься на рахунок цього резерву. Пiсля вибуття активу вiдповiдна сума, включена до резерву переоцiнки, переноситься до складу нерозподiленого прибутку.
Витрати на замiну обладнання збiльшують балансову вартiсть основних засобiв як витрати на замiну, якщо характер витрат вiдповiдає всiм критерiям капiталiзацiї.
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю), включаються до звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, у якому актив був знятий з облiку. Резерв з переоцiнки основних засобiв за вибувшим активом перекласифiковується до складу нерозподiленого прибутку в складi iншого сукупного доходу.
Амортизацiя
Товариство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних активiв. Нарахування амортизацiї не припиняється, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю. 
Iнвестицiйна нерухомiсть 
До складу iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться будiвлi та примiщення, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей. Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно i в подальшому оцiнюється за собiвартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. 

Наступнi строки корисної експлуатацiї активiв були встановленi у 2019 роцi:
Будiвлi i споруди	1-50	рокiв
Виробниче устаткування	1 -50	рокiв
Транспортнi засоби	1-15	рокiв
Iншi	1-20	рокiв
Iнвестицiйна нерухомiсть	1-20	рокiв
Нематерiальнi активи	1-5	рокiв

Строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються по мiрi необхiдностi.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання вiдповiдно до намiрiв Пiдприємства або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi активу.
Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики включають виплату процентiв та iншi витрати, понесенi Пiдприємством у зв'язку з позиковими коштами.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, якi створюються в рамках пiдприємства, за винятком капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, а витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в тому роцi, в якому вони були понесенi.
Нематерiальнi активи амортизуються протягом перiоду корисного використання та оцiнюються щодо наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв аналiзуються, як мiнiмум, наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних термiнiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу.

Зменшення корисностi не фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного тестування Пiдприємство визначає суму вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою iз двох величин: справедливої вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за мiнусом витрат на реалiзацiю i вартостi його використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштiв, i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу перевищує суму його вiдшкодування, вважається, що кориснiсть активу зменшилася, i його вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту (до оподатковування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначенi справедливої вартостi за мiнусом витрат на реалiзацiю використовується належна модель оцiнки.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в складi витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо переоцiнених об'єктiв основних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалась безпосередньо у капiталi. В такому випадку зменшення корисностi також вiдображається в капiталi в сумi, що не перевищує попередню переоцiнку.
Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. У такому випадку балансова вартiсть активу збiльшується до суми його вiдшкодування. Збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за мiнусом амортизацiї є яку б визначили, якщо збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали б у попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за винятком випадкiв, коли актив вiдображався за переоцiненою вартiстю. У таких випадках сторнування вiдображається як дооцiнка.
У звiтному перiодi зменшення корисностi у фiнансових звiтах не вiдображалось.  
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39 фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням змiн справедливої вартостi як прибутку або збитку:
- позики та дебiторська заборгованiсть; 
- iнвестицiї утримуванi до погашення або iнвестицiї наявнi для продажу, або як похiднi iнструменти призначенi для хеджування при ефективному хеджування. 
Пiдприємство визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Пiдприємство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку.
Фiнансовi активи Пiдприємства включають грошовi кошти та депозити; дебiторську заборгованiсть та iншу дебiторську заборгованiсть; та фiнансовi iнструменти що не котируються.
Станом на 31 грудня 2019 року жоден з фiнансових активiв Пiдприємства не було вiднесено до категорiї "фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку".
Подальша оцiнка
Наступне визначення вартостi фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї та наведено нижче:
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з установленими або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Припинення визнання фiнансових активiв
Визнання фiнансового активу (або, де застосовано - частина фiнансового активу чи частина групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
- строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
- Пiдприємство утримує свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяла на себе зобов'язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi i без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або
- якщо Пiдприємство передало свої права отримувати грошовi потоки вiд активу та (а) передало практично всi ризики й вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) анi передала, анi зберегла за собою практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Пiдприємство передало свої права на отримання грошових надходжень вiд активу i при цьому не передала, не зберегла за собою практично всi ризики й вигоди пов'язанi з ним, а також не передала контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi участi Пiдприємства в цьому активi.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати зазначення того, що боржник або група боржникiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або невчасно здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться ланi спостережень, що вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягу, простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно фiнансових активiв, шо облiковуються за амортизованою вартiстю. Пiдприємство спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, шо не є iндивiдуально значимими. Якщо Пiдприємство визначає, що об'єктивнi ознаки знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi незалежно вiд його значимостi, вона включає цей актив до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупнiй основi. Активи, окремо оцiнюванi на предмет знецiнення, за якими визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення.
За наявностi об'єктивної ознаки понесення збитку вiд знецiнення сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без облiку майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення є поточною ефективною ставкою вiдсотка.
Початкова вартiсть активу знижується шляхом використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Позики разом iз вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзоване або передане Пiдприємству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується через будь-яку подiю, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву.
Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструменту згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у складi витрат iз фiнансування у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Собiвартiсть обраховується за методом ФIФО або середньозваженої вартостi i складається з вартостi прямих витрат на матерiали, робочу силу та частини виробничих непрямих витрат, розрахованих для нормального рiвня виробництва, та не включає витрати на позики.
Чиста вартiсть реалiзацiї є оцiночною вартiстю реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв.
Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання
Грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання - це кошти на банкiвських рахунках, право використання яких обмежене в результатi зобов'язання Пiдприємства використати кошти на певнi заздалегiдь визначенi цiлi. Якщо очiкується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля балансової дати, грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання класифiкуються як оборотнi активи, в iншому випадку вони класифiкуються як необоротнi.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання що перебувають у сферi дiї МСБО 39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток або похiднi iнструменти визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiдприємство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною, у випадку позик i кредитiв, на безпосередньо пов'язанi з ними витрати за угодою.
Фiнансовi зобов'язання Пiдприємства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, позики.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть з фiксованою датою погашення оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Процентнi кредити i позики пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд при припиненнi їх визнання, а також по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу витрат iз фiнансування у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Зобов'язання по пенсiйних та iнших виплатах
Державна пенсiйна програма
Пiдприємство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до того ж перiоду в звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, що й вiдповiдна сума заробiтної плати.
Пенсiйнi виплати iз визначеною виплатою
Для виплати вищезазначених внескiв до Державного пенсiйного фонду. Пiдприємство приймає участь в обов'язковiй державнiй програмi пенсiйного забезпечення з визначеною виплатою, яка передбачає дострокове пенсiйне забезпечення працiвникам, що працюють у ризикованих та шкiдливих для здоров'я умовах.
Сума виплати залежить вiд стажу роботи працiвника та iнших факторiв. Пiд цi зобов'язання не створюються окремi фонди. Пiдприємство фiнансує пенсiйну програму шляхом покриття (компенсацiї) фактичних витрат Державного пенсiйного фонду, що були здiйсненнi для оплати пенсiйних внескiв працiвникам, тому активи програми не створюються. Витрати на пенсiйнi виплати за цiєю програмою визначаються виходячи з актуарної оцiнки зобов'язання за методом нарахування прогнозованих одиниць. Актуарнi прибутки та збитки вiдразу визнаються в iнших сукупних прибутках та збитках в тому перiодi в якому вони виникли.
Вартiсть ранiше наданих послуг визнається як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом середнього перiоду до того моменту, коли цi суми належать до виплати. Вартiсть ранiше наданих послуг визнаються негайно тiєю мiрою, якою виплати вже є гарантованими пiсля введення або внесення змiн до програми з визначеною виплатою. Актив або зобов'язання за пенсiйним планом з установленими виплатами є приведеною вартiстю зобов'язання за планом з установленими виплатами (визначену з використанням номiнальної ставки дисконтування, розрахованої на основi прогнозованого iндексу iнфляцiї та реальної ставки дисконтування, яка є нижчою за прогнозований рiвень iнфляцiї) за вирахуванням ще не визнаної вартостi минулих послуг працiвникiв i актуарних доходiв i витрат та справедливої вартостi активiв плану, з якої безпосередньо повиннi бути виплаченi зобов'язання.
Оренда
Визначення того, чи є договiр орендною угодою або чи мiстить договiр положення про оренду, залежить вiд сутностi операцiї, а не форми договору, i передбачає оцiнку того, чи потребує виконання вiдповiдного договору використання окремого активу чи активiв, а також передачi прав на використання активу.
Пiдприємство як орендар
Оренда, за якої до Пiдприємства не переходять основнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як оперативна оренда. Платежi за такою орендою визнаються витратами у звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд протягом строку оренди на прямолiнiйнiй основi.
Пiдприємство як орендодавець
Оренда, за якої Пiдприємство несе основнi ризики, пов'язанi з активом, та отримує пов'язанi з ним основнi вигоди, класифiкується як оперативна. Прямi витрати, що виникли в результатi договору оперативного лiзингу, включаються до балансової вартостi наданого в оренду активу та визнаються протягом термiну оренди на тiй самiй пiдставi, що й дохiд вiд орендних платежiв.
Доходи
Дохiд визнається, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Пiдприємства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких, визнається дохiд:
Реалiзацiя продукцiї
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (виробництво алюмiнiю) визнається, коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю, переходять до покупця.
Реалiзацiя послуг
Дохiд вiд реалiзацiї послуг визнається, коли послуги наданi, та сума доходу може бути достовiрно визначена.
Проценти
Дохiд визнається при нарахуваннi процентiв (з використанням методу ефективної процентної ставки, яка дисконтує попередньо оцiненi майбутнi платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента до чистої балансової вартостi фiнансового активу).
Дивiденди
Дохiд визнається при виникненнi права Пiдприємства на отримання платежу.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднi перiоди оцiнюються в сумi, що очiкується до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Ця сума розраховується на основi податкових ставок та положень податкового законодавства, що дiють або оголошенi на дату звiтностi. Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим законодавством на основi оподатковуваного доходу i витрат, вiдображених Пiдприємством у її податкових декларацiях. В 2019 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складає 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання фiнансової звiтностi щодо всiх тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, за винятком:
- ситуацiй, коли вiдстрочене податкове зобов'язання виникає вiд первiсного визнання гудвiлу, активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; та
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та частки в спiльнi пiдприємства, у випадку, коли можна контролювати час сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць та перенесення на наступнi перiоди невикористаних податкових активiв i невикористаних податкових збиткiв, якщо є ймовiрним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподатковуванi тимчасовi рiзницi, а також перенесенi на наступнi перiоди невикористанi податковi активи i невикористанi податковi збитки, за винятком ситуацiй:
- коли вiдстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими рiзницями вiд первiсного визнання активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням компанiй, та пiд час здiйснення операцiї не впливає нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); та
- щодо всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi й асоцiйованi пiдприємства, частками в спiльнiй дiяльностi у випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що тимчасова рiзниця буде сторнована в найближчому майбутньому, i буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
На кожну дату складання звiтностi Пiдприємство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього оподатковуваного прибутку, шо дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються Пiдприємством на кожну дату фiнансової звiтностi й визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату фiнансової звiтностi податкових ставок i положень податкового законодавства.
Вiдстроченi податковi активи, якi вiдносяться до об'єктiв, якi визнаються у капiталi, а не в звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, визнаються у капiталi, а не в звiтi про сукупнi прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, якщо вони стосуються податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
Податок на додану вартiсть
Виручка, витрати i активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм випадкiв, коли ПДВ, що виник при купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом. У цьому разi ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат.
Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебiторської чи кредиторської заборгованостi, вiдображеної у звiтi про фiнансовий стан.
Потенцiйнi зобов 'язання
Потенцiйнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за виключенням випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде необхiдним вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i є можливiсть достовiрно визначити суму зобов'язання. Iнформацiя про потенцiйнi зобов'язання розкривається за винятком випадкiв, коли ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, є вiддаленою.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Згiдно до МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язанi сторони включають:
- пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
- асоцiйованi компанiї - пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не являються нi дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора;
- фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близьких членiв родини кожної такої фiзичної особи;
- провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в тому числi директорiв та керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб;
- пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй в пунктах (в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємства, яке звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з пiдприємством, яке звiтує.
Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн.
До зв'язаних сторiн пiдприємства входять пiдприємства, що прямо або непрямо, через одне або бiльше пiдприємств, контролюють пiдприємство чи контролюються ним, чи контролюються спiльно з пiдприємством та/або керiвництвом пiдприємства.
Пов'язанi особи пiдприємства можуть бути представленi таким чином:
1. Фонд Державного майна України  - 68,01%.
2. Velbay Holdings Limited - 29.54%.
3. Юридичнi особи - 1,07%.
4. Фiзичнi особи - 1,38%.
Операцiй з пов'язаними юридичними особами за  2017-2019рр. не проводилося.
Ключовий управлiнський персонал 
Ключовий управлiнський персонал пiдприємства включає членiв Дирекцiї, Наглядової ради пiдприємства, головного бухгалтера.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючi подiї), вiдображаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
4. Дохiд вiд реалiзацiї (собiвартiсть реалiзацiї)
У 2018 та2019 роках Пiдприємство не отримувало дохiд вiд реалiзацiї продукцiї власного виробництва.
5. Адмiнiстративнi витрати
тис. грн.    
Показник	                                    31.12.2019	                                                31.12.2018
Матерiальнi затрати	                     329	                                                                       408
Витрати на оплату працi з нарахуваннями	9 257	                                                     10 290
Амортизацiя	                                 1 145	                                                                       1 201
Податки, у т.ч.:	                                   28 474	                                                                      28 358
- плата за землю	                                    26 996	                                                                       26 996
- податок на нерухомiсть	                     1 477	                                                                      1 361
Послуги промислового характеру, у т.ч.: 6 346	                                                                      6 375
- послуги допомiжних дiльниць з передачi паливо-енергетичних ресурсiв	
                                                                     2 446	                                                                        2 207
- витрати на утримання основних фондiв, iнших необоротних активiв загальногосподарського використання	
                                                                   3 128	                                                                             3 163
- послуги  автотранспортної технiки свого пiдприємства, внутрiшньозаводське перемiщення ТМЦ	
                                                                   712	                                                                                 625
Iншi  витрати, у т.ч.:	                    4 810	                                                                                   8 140
- послуги охорони пiдприємства	4 397	                                                                                   7 520
- розрахунково-касове обслуговування  105	                                                                                      50
- аудиторськi,консультацiйнi та iнформацiйнi послуги	
                                                                  132	                                                                                       79
- юридичнi послуги	                                     30	                                                                                      193
- витрати на вiдрядження	                    15	                                                                                          102
- послуги зв'язку	                                    53	                                                                                             37
Усього	                                                   50 361                                                                                 	54 772

6.  Iншi доходи
тис. грн.
Показник	                                    31.12.2019	                                        31.12.2018
Вiд реалiзацiї ТМЦ	                                         2 034	                                           2 279
Вiд реалiзацiї необоротних активiв 	             -	                                                                  501
Вiд операцiйної оренди	                       3 747	                                             2 365
Вiд наданих послуг	                      6 531	                                                                 4 894
Вiд безоплатно отриманих активiв	812	812
Вiд оприбуткування ТМЦ (вiд списаних у 2015 роцi основних засобiв; вiд залишкiв незавершеного виробництва) з метою подальшої реалiзацiї	                       9 809	                                                      1 597
Вiдшкодування збитку	                          99	                                                                          -
Вiд курсової рiзницi	                            -	                                                                       86 465
Iншi	                                                           92	                                                                             157
Усього	                                                        23 124	                                                            99 070

7. Iншi витрати
тис.грн.
Показник	                                        31.12.2019	                                          31.12.2018
Операцiйна i неоперацiйна курсова рiзниця	-	                                                        -
Амортизацiя законсервованих об'єктiв	8 532	                                                 8 890
Витрати на збереження  законсервованого виробництва	236	                      576
Витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери	1 099	                                   2 023
Нестачi  i втрати вiд знецiнення ТМЦ	988	8
Витрати на утримання дiльницi шламовидалення	4 010	                                         4 282
Витрати на утримання ливарного виробництва	                2 572	                                          4 482
Собiвартiсть наданих послуг	                                 364	                                               484
Витрати на утримання структурного пiдроздiлу  	750	                                                686
Податки		
Створення резервiв	                                                   13 975	                                              14  603
Iншi витрати	                                                                    7 949	                                                     6 095
Усього	                                                                                    40 475	                                                     42 129

8. Фiнансовi витрати
										тис. грн.
Показник	                                                                  31.12.2019	                             31.12.2018
Вiдсотки за зобов'язаннями з актуарних розрахункiв	    -	                                                13 241
Усього фiнансовi витрати	                                                     -	                                                 13 241

9. Податок на прибуток 

У фiнансовiй звiтностi оподаткування поточного податку на прибуток показано вiдповiдно до вимог законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними або фактично набули чинностi станом на звiтну дату.
Порiвняно з минулим роком ставка податку не змiнилась. Ставка податку на прибуток у 2019 роцi та подальших перiодах встановлена на рiвнi 18 %.
Складова вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань станом на 31.12.2019:

тис. грн.
Показник	Бухгалтерська база 	Податкова база	Тимчасова рiзниця	ВПА (-), ВПЗ(+)
(з урахуванням ставки податку 18%)
Зобов'язання за пенсiйною програмою*	
                                         123 580	                              -	                              -	                                           -
Основнi засоби та нематерiальнi активи виробничi	
                                            64 170	                            42 347	           21 822	                                   3 928
Дооцiнка основних засобiв	384 615                            	-	384 615                                         	69 231
Всього ВПЗ	                                                                                                                                                     73 159

*Вiдповiдно до розрахунку станом на 31.12.2018 у бухгалтерському облiку було вiдображено вiдстроченi податковi активи у розмiрi 19 860 тис.грн. З огляду на низьку ймовiрнiсть отримання у майбутньому прибуткiв, достатнiх для погашення наявних податкових збиткiв у розмiрi майже 6 млрд.грн., пiдприємством списано вiдстроченi податковi активи та на їх розмiр збiльшено вiдстроченi податковi зобов'язання (рядок 1500 Баланса) шляхом коригування показникiв на 31.12.2018.

тис. грн.
Показник	Податковi рiзницi станом на 31.12.2018	Податковi рiзницi станом на 31.12.2019	Змiни
			за рахунок прибутку	за рахунок власного капiталу
Основнi засоби та нематерiальнi активи виробничi	4852	3928	-924	
Дооцiнка основних засобiв	69231	69231	-	-

Складовi доходу iз податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., були такими:
тис. грн.
Складова витрат	Сума	у тому числi
		зменшення вiдстрочених податкових активiв	зменшення вiдстрочених податкових зобов'язань
Поточний податок на прибуток	-		
Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний iз виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць	-924	-	-924
Усього	-924	х	х

За податковим облiком об'єкт оподаткування податком на прибуток має вiд'ємне значення, тому у 2019 роцi поточний податок на прибуток не нараховувався. 
10. Основнi засоби

Пiдприємство прийняло рiшення використовувати справедливу вартiсть основних засобiв, визначену незалежними професiйними оцiнювачами, на дату переходу до МСФЗ 31 грудня 2011 року. Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу до МСФЗ, оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля прийняття до облiку об'єкта ОЗ, об'єкт враховується за вартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв Групи не було.
За результатами iнвентаризацiї станом на 11.03.2019 року виявлена нестача основних засобiв та визначенi розукомплектованi основнi засоби, вартiсть нестачi буде вiдображено у звiтностi пiсля узгодження з Фондом державного майна. 

Розшифровка вартостi основних засобiв, якi представленi у звiтi про фiнансовий стан:
тис. грн.
Перiод	Залишкова вартiсть основних засобiв	Резерв на вартiсть ОЗ, переданих вiйськовим формуванням 	Передплати за основнi засоби	Незавершенi капiтальнi iнвестицiї	Усього
На 31.12.17	78 387	129	-	9 668	87 926
На 31.12.18	62 540	1 013	-	9 626	71 153
На 31.12.19	42 626	1 013	-	9 618	51 231

Розшифровка основних засобiв за групами: 
тис. грн.
Показник	Група основних засобiв	Усього
	Будiвлi та споруди	Земельнi дiлянки	Машини та обладнання	Транспортнi засоби	Iншi основнi засоби	
Первiсна вартiсть	
31.12.2017	131 084	2 819	327 877	18 708	3 426	483 914
31.12.2018	131 597	2 819	329 641	18 728	3 250	486 035
31.12.2019	123 795	2 819	329 586	18 728	3 159	478 087
Накопичена амортизацiя*
31.12.2017	83 579	-	303 005	16 615	3 316	406 515
31.12.2018	90 853	-	313 498	16 961	3 196	424 508
31.12.2019	92 033	-	324 089	17 234	3 118	436 474
Чиста балансова вартiсть
31.12.2017	47 505	2 819	24 872	2 093	110	77 399
31.12.2018	40 744	2 819	16 143	1 767	54	61 527
31.12.2019	31 762	2 819	5 497	1 494	41	41 613
*Накопичена амортизацiя з урахуванням вибуття  основних засобiв.
Вiдповiдно до п.4 статтi 12 Закону України "Про приватизацiю державного i комунального майна" встановленi обмеження, якi дiють до завершення приватизацiї пiдприємства.
Балансова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються, на 31.12.2019 року складає 16 725 тис.грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить 357 782 тис.грн.
Розшифровка незавершених  капiтальних iнвестицiй
тис. грн.
Найменування показника	Капiтальне будiвництво	Придбання (створення) нематерiальних активiв	Витрати, пов'язанi з полiпшенням основних засобiв	Всього	Аванси	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Залишок на  01.01.2019р	7 605	-	2 021	9 626	-	9 626
Надiйшло всього	-	-	21	-	-	-
Вибуло всього, у т.ч.	-	-	29	-	-	-
введено в дiю ОЗ, нематерiальних активiв, iнвестицiйної нерухомостi	-	-	-	-	-	-
Iнше вибуття	-	-	29	-	-	-
Залишок на 31.12.2019р.	7 605	-	2 013	9 618	-	9 618

Зведенi данi щодо вiдображення вiдповiдно до МСФЗ у звiтi про фiнансовий стан основних засобiв та нематерiальних активiв представленi у таблицi.
 тис. грн.
Показник	2019	2018	2017
Вартiсть основних засобiв, у тому числi			
Первiсна вартiсть	478 087	486 035	483 914
Знос	436 474	424 508	406 515
Вартiсть нематерiальних активiв			
Первiсна вартiсть	69 	69	77
Знос	69	69	77

Витрати на амортизацiю необоротних активiв розподiленi наступним чином:
тис. грн.
Стаття витрат	2019	2018	2017
Загальновиробничi витрати	3 013	3 024	3 000
Адмiнiстративнi витрати	1 145	1 202	1 375
Витрати на збут	-	-	-
Iншi витрати	9 647	9 862	14 909
Усього	13 805	14 088	19 284
11. Iнвестицiйна нерухомiсть
До складу iнвестицiйної нерухомостi вiднесенi будiвлi та примiщення, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей.
тис. грн.
Показник	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi			
Первiсна вартiсть	30 799	22 881	25 094
Знос	7 912	6 149	10 136
12. Довгостроковi iнвестицiї

У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй врахованi iнвестицiї у наступнi пiдприємства:
Пiдприємство	Станом на 31.12.2019 р.
	% в УФ компанiї	Балансова вартiсть, тис.грн
АТ "Перший iнвестицiйний банк"	0,2747	632
ВАТ "Укрюнiкон"	2,4	90
ЗАТ "Сервiс реєстр"	10,0	3
ТОВ СП "Iнтервiндоус"	Данi    вiдсутнi	0,8
ПА "Укрбоксал"	Данi    вiдсутнi	0,2
Всього	-	725
Пiд час приватизацiї АТ "ЗАлК" до Статутного капiталу не увiйшли наступнi пiдприємства - ТОВ СП "Iнтервiндоус" та ПА "Укрбоксал", якi i на сьогоднi є державною власнiстю України. АТ "ЗАлК" виступає балансоутримувачем таких активiв до моменту пiдписання акту про передачу цих активiв у власнiсть Фонду державного майна України, органу, уповноваженого управляти державним майном. У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про об'єкти iнвестицiй Пiдприємство створило резерв на знецiнення фiнансових активiв у розмiрi 90 тис. грн. Iнвестицiї класифiкованi як активи для продажу.
тис.грн.
Показник	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Фiнансовi iнвестицiї                                          	725	725	725
Резерв створений пiд знецiнення iнвестицiй 	(90)	(91)	(91)
Чиста вартiсть фiнансових iнвестицiй 	636	634	634

13. Запаси
тис. грн.
Найменування	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Сировина i матерiали	18 172	18 391	18 902
Паливо	16	15	8
Тара i тарнi матерiали	389	406	428
Запаснi частини	7 452	8 180	8 807
Iншi матерiали	2 302	493	2 530
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети	224	225	248
Незавершене виробництво та напiвфабрикати	1 624	1 624	1 624
Готова продукцiя	660	660	660
Товари	1 503	1 630	3 466
Усього	32 342	31 624	36 673
Резерв на знецiнення запасiв	1 699	1 699
	1 969
Разом	30 643	29 925	34 704

Станом на 31.12.2019 р. визнано резерв знецiнення на:
- сировину i матерiали на суму 83,2 тис. грн.;
- незавершене виробництво та напiвфабрикати на суму 1 615,5 тис.грн.  
За результатами iнвентаризацiї, проведеної станом на 11.03.2019,  виявлено нестачу запасiв у розмiрi 988 тис. грн. По виявленим нестачам прийнято рiшення вiдправити матерiали iнвентаризацiї до Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Запорiзькiй областi.
Пiдприємство не виключає наявнiсть ознак знецiнення запасiв, але визначити повний вплив на фiнансову звiтнiсть не має можливостi.

14. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
14.1. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть
тис. грн.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Розрахунки з  покупцями	30 472	27 395	30 684
Резерв сумнiвних боргiв	27 439	15 226	3 194
Всього	3 033	12 169	27 490
На 31.12.2019 р. пiдприємством нараховано резерв сумнiвних боргiв за заборгованiстю, щодо якої ведуться судовi провадження, є прийнятi рiшення на користь АТ "ЗАлК", але не виконанi контрагентами, а також за iншими ознаками ймовiрностi iї непогашення. 
14.2. Iнша дебiторська заборгованiсть
тис. грн.
Iнша дебiторська заборгованiсть	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Розрахунки за виданими авансами, у т.ч.:	1 538	2 167	2 949
  Сировина та матерiали	29	637	630
  Послуги, роботи	1 509	1 530	2 319
Резерв сумнiвних боргiв  за виданими авансами	1 339	544	629
Всього розрахунки за виданими авансами	199	1 623	2 320
Розрахунки з бюджетом, у т.ч.:	26 031	28 044	31 643
  за податком на додану вартiсть	26 031	28 044	31 643
Резерв сумнiвних боргiв за розрахунками з бюджетом	6 949	6 949	6 949
Всього розрахунки з бюджетом:	19 082	21 095	24 694
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, у т.ч.:	6 809	6 324	3 350
iз розрахункiв з iншими дебiторами	1 317	1 043	722
iз розрахункiв з Фондом соцiального страхування 	7	44	34
iз розрахункiв по вiдшкодуванню збиткiв	2 027	2 016	-
iз iнших розрахункiв (iншi оборотнi активи)	3 458	3 221	2 594
Резерв сумнiвних боргiв на iншу поточну дебiторську заборгованiсть	1 014	69	69
За торгiвельною дебiторською заборгованiстю по окремим контрагентам, термiн виникнення якої понад 12 мiсяцiв, пiдприємством нараховано резерв сумнiвних боргiв.
14.3. Оренда 
Пiдприємством укладено угоди про операцiйну оренду необоротних активiв: будiвель, транспортних засобiв. Загальна вартiсть мiнiмальних орендних платежiв на майбутнiй рiк складає           6 520 тис.грн.
15. Змiни у резервах
тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв за видами заборгованостi	Сума
Резерв на дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги	
Резерв на початок перiоду (на 31.12.2018 р.)	15 226
Списання активiв за рахунок  резерву	22
Вiдшкодована ранiше списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть	12 235
Збiльшення	12 032
Резерв на кiнець перiоду (на 31.12.2019 р.)	27 439
Резерв по розрахунках за виданими авансами	
Резерв на початок перiоду (на 31.12.2018 р.)	1 153
Списання активiв за рахунок  резерву	-
Вiдшкодована ранiше списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть	-
Збiльшення	186
Резерв на кiнець перiоду (на 31.12.2019 р.)	1 339
Резерв по розрахунках з бюджетом	
Резерв на початок перiоду (на 31.12.2018 р.)	6 949
Списання активiв за рахунок  резерву	-
Вiдшкодована ранiше списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть	-
Збiльшення	-
Резерв на кiнець перiоду (на 31.12.2019 р.)	6 949
Резерв на iншу дебiторську заборгованiсть	
Резерв на початок перiоду (на 31.12.2018 р.)	69
Списання активiв за рахунок резерву	-
Вiдшкодована ранiше списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть	-
Збiльшення (зменшення) резерву	945
Резерв на кiнець перiоду (на 31.12.2019р.)	1 014
 16. Кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти пiдприємства представленi наступним чином:
тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Грошовi кошти на поточних рахунках у нацiональнiй валютi	330	143	102
Грошовi кошти на поточних рахунках, недоступнi для використання, станом на 31.12.2019 складають 307 тис.грн. Таке обмеження зумовлено накладенням арештiв на грошовi кошти за рiшенням суду, виконавчої служби.
17. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття
У складi необоротних активiв, утримуваних для продажу на 31.12.2019р. пiдприємством вiдображено вартiсть  у сумi 441,1 тис.грн. Нарахований резерв пiд знецiнення в сумi 246 тис грн.
18. Власний та статутний капiтал
1) Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений статутний  капiтал  АТ  "ЗАлК"   складає 155 682 тис.грн. та подiлений на 622729120 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої частини статутного капiталу немає. 
Кiлькiсть акцiй упродовж 2019 року не змiнювалася. 
Перелiк акцiонерiв, що володiють пакетом акцiй, номiнальна вартiсть якого складає 10 вiдсоткiв та бiльше статутного капiталу станом на 31 грудня 2019, наведено нижче (у вiдсотках):
Акцiонери товариства, iншi	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Velbay Holdings Limited	29,54	29,54	29,54
Фонд державного майна України	68,01	68,01	68,01
Iншi юридичнi особи	1,07	1,07	1,080
Фiзичнi особи	1,38	1,38	1,37
РАЗОМ	100	100	100
2) У капiталi у дооцiнках враховуються суми дооцiнки (уцiнки) необоротних активiв, яку було проведено на 31.12.2011р. У звiтному роцi змiн не вiдбувалось.
19. Резерви на виплату пенсiйних зобов'язань
тис. грн.
Показник	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Поточна вартiсть зобов'язань за програмою зi встановленими виплатами	123 580	123 580	110 339
Пiдприємство має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному Пенсiйному фонду України додатковi пенсiї сплаченi Фондом певним категорiям колишнiх i чинних працiвникiв пiдприємства. У вiдповiдностi з планом, працiвники пiдприємства, якi мають вiдповiдний стаж роботи на посадах шкiдливих для здоров'я, отримують спецiальнi пенсiї по достроковому виходу на пенсiю. Цi пенсiї безпосередньо виплачуються Державним Пенсiйним фондом України та потiм компенсуються пiдприємством. Зобов'язання за цим планом вiдносяться до планiв з визначеною виплатою.
Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списками №1 та №2 на дату фiнансової звiтностi враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов'язаннями вiдповiдно до вимог МСФО (IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання, умовнi активи". 
Розрахунок суми резерву на виплату пенсiйних зобов'язань станом на 31.12.2017 було здiйснено на пiдставi актуарних оцiнок та припущень. 
На 31.12.2018 приведена вартiсть зобов'язань визначена iз застосуванням дисконтування. Ставка дисконтування вибрана на рiвнi 12%. 
На 31.12.2019 розрахунок актуарного прибутку (збитку) не проводився, сума резерву на виплату пенсiйних зобов'язань залишилась незмiнною.
20. Короткостроковi кредити банку
На кiнець звiтного року пiдприємство не має короткострокових кредитiв та овердрафтiв.
21. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
тис. грн.
Стаття звiту	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями	3 686 692	3 686 692	3 737 151
Заборгованiсть постачальникам	705 811	706 276	708 966
Аванси отриманi	15 964	8 236	2 765
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом	131 215	98 416	65 666
Поточнi зобов'язання по розрахунками зi страхування	3 561	2 550	1 395
Поточнi зобов'язання по розрахунками iз з оплати працi	2 121	792	1 560
Iншi поточнi зобов'язання 		2 018 825	2 018 725	2 043 748
Поточнi забезпечення (на оплату вiдпусток працiвникам)	1 003	877	954
Доходи майбутнiх перiодiв	5 410	6 222	7 033
Всього кредиторська заборгованiсть	6 570 602	6 528 786	6 569 238

Кредиторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом на 31.12.2019р. складає 131 215 тис.грн., у т.ч.:
- з плати за землю 88 988 тис.грн.;
- з податку на нерухоме майно 3 666 тис.грн.;
- з податку на доходи фiзичних осiб 5 315 тис.грн.;
- з вiйськового збору 417 тис.грн.
До складу поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями та до iнших поточних зобов'язань врахована заборгованiсть за договорами позики:
тис. грн.
Назва	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Компанiя JUDSON TRADING LIMITED (Кiпр), у т.ч.:	5 638 739	5 638 739	5 715 915
- за договорами позики	3 989 710	3 989 710	4 044 316
- за нарахованими вiдсотками за отриманi та непогашенi позики	1 649 029	1 649 029	1 671 599
ТОВ "МГЗ	21 545	21 545	21 545
ТОВ "ЗАПОРIЖАЛЮМIНТОРГ"	43 000	43 000	43 000
Всього заборгованiсть	5 703 284	5 703 284	5 780 460
До складу заборгованостi постачальникам врахована на 31.12.2019 року кредиторська заборгованiсть перед компанiєю RS International GMBH у сумi 677 978 тис.грн., яка сформувалась за договорами поставки сировини у 2014 роцi.
На сьогоднi за кредиторською заборгованiстю перед JUDSON TRADING LIMITED, ТОВ "МГЗ, ТОВ "ЗАПОРIЖАЛЮМIНТОРГ" та RS International GMBH мається судове провадження, матерiали даної справи направленi до органiв СВ УСБУ в Запорiзькiй областi, вiдомостi внесенi до ЄРДР, вiдкрито кримiнальне провадження. Рiшення про зняття з облiку такої заборгованостi буде прийнято пiсля остаточного рiшення по кримiнальному та судовому провадженням.
21.1. Розшифровка доходiв майбутнiх перiодiв
тис. грн.
Показник	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Залишок на початок перiоду	6 222	7 033	7 768
Отримано безкоштовно необоротних активiв	-	-	76
Нараховано доходiв	812	811	811
Залишок на кiнець звiтного перiоду	5 410	6 222	7 033
Доходи майбутнiх перiодiв представленi у виглядi вартостi безоплатно отриманих необоротних активiв. Доходи майбутнiх перiодiв визнаються вiдповiдно до п. 26 МСБО (IAS) 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу" у складi прибутку на систематичнiй основi протягом строку корисного використання об'єкта.
21.2. Операцiйна оренда (для орендаря)
Пiдприємством укладенi договори оренди машин та обладнання.
Загальна вартiсть мiнiмальних орендних платежiв на майбутнiй рiк складає 220 тис.грн.
Договори суборенди майна не укладались. 
22. Забезпечення виплат персоналу
тис. грн.
Показник	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
На 1 сiчня	877	954	782
Нараховано	1 544	1 765	2 047
Використано	1 418	1 842	1 875
На 31 грудня	1 003	877	954
23. Операцiї iз пов'язаними сторонами
В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних". Рiшення про те, якi сторони являються пов'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв iз пов'язаними сторонами.
До таких пiдприємств в першу чергу належать усi пiдприємства, якi контролюються АТ "ЗАлК" або здiйснюють контроль над пiдприємством.
Перелiк пов'язаних осiб станом на 31.12.2019р.
1 Фонд Державного майна України  - 68,01%.
2. Velbay Holdings Limited - 29.54%
3. Юридичнi особи - 1,07%
4. Фiзичнi особи - 1,38%
Операцiй з пов'язаними юридичними особами за  2017-2019рр. не проводилося.
Ключовий управлiнський персонал 
Ключовий управлiнський персонал пiдприємства включає членiв Дирекцiї та Наглядової ради пiдприємства, головного бухгалтера.
Члени Наглядової ради є представниками ФДМУ, з якими укладено цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi.
24. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання
Загальнi економiчнi умови 
2019 рiк можна охарактеризувати, як рiк, який має багато показникiв ризикiв, внаслiдок яких  вiдбувається деiндустрiалiзацiя української економiки. Основними причинами таких процесiв є: недоступнiсть довготермiнового позичкового фiнансування для масштабних проектiв у промисловостi, низька якiсть виробничої iнфраструктури i транспортних послуг для пiдприємств, занепад сфери дослiджень i розробок, масштабна трудова мiграцiя, поганий iнвестицiйний клiмат та низька привабливiсть України для мiжнародних стратегiчних iнвесторiв на тлi фактичної вiдсутностi промислової полiтики держави. Негативний вплив вищезазначених ?рунтовних факторiв був пiдсилений ревальвацiєю гривнi та погiршенням зовнiшньої кон'юнктури на деяких сировинних ринках, зокрема для металургiї.
За таких подiй iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для пiдприємства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи пiдприємства.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. 
Законодавство i нормативно-правовi акти, якi впливають на господарськi органiзацiї в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн, а для податкового i регуляторного середовища характерне використання рiзноманiтних тлумачень. Майбутнiй напрям економiчного розвитку України великою мiрою залежить вiд податкової та монетарної полiтики Уряду, разом зi змiнами у правовому, регуляторному та полiтичному середовищi.
Керiвництво Пiдприємства вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi пiдприємства в умовах, що склалися i це дозволить адекватно реагувати на можливе погiршення ситуацiї. 
Податкова система
Українське податкове, валютне i митне законодавство продовжує розвиватися. В останнi роки законодавство про податки i збори все частiше пiддається змiнам, доповненням i уточненням, що 
стосуються як загальних питань оподаткування, так i порядку обчислення i сплати окремих податкiв. При цьому зробити прогнози стосовно впровадження цих змiн та їх впливу на фiнансовi потоки пiдприємства досить складно. Спiрнi нормативнi акти стають причиною рiзних тлумачень.
На думку керiвництва, його тлумачення є належними i надiйними, але немає гарантiй того, що вони не стануть причиною претензiй з боку податкових органiв. 
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що пiдприємство нарахувало всi вiдповiднi податки. У тих випадках, коли iснує невизначенiсть вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування проводиться виходячи з оцiнки керiвництва пiдприємства на основi аналiзу iнформацiї, що є в її розпорядженнi.
АТ "ЗАлК" виконує вимоги податкового законодавства в частинi нарахування зобов'язань за податками та зборами, здiйснює постiйний монiторинг змiн i доповнень, внесених у закони та iншi нормативнi правовi акти, що стосуються оподаткування, оцiнює i прогнозує ступiнь можливого впливу таких змiн на дiяльнiсть, але в умовах недосконалого i часто мiнливого податкового законодавства не можна виключати ризикiв пред'явлення податкових претензiй. Однак не може бути впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо вiдповiдальностi пiдприємства вiдповiдно до чинного податкового законодавства та не застосують штрафнi санкцiї.
АТ "ЗАлК" докладає всiх зусиль, спрямованих на дотримання податкового законодавства, а в разi необхiдностi, вдається до захисту своїх позицiй в судах. Станом на 31 грудня 2019 тривають численнi судовi провадження з податковими органами щодо додаткових нарахувань зобов'язань з податку на прибуток, податку на додану вартiсть та iнших податкiв щонайменш на 800 млн.грн. З огляду на думку пiдприємства по вiдстоюваннi своєї правової позицiї за цими спорами у данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по потенцiйних штрафах, пов'язаних з оподаткуванням. 
У зв'язку зi скрутним фiнансовим становищем пiдприємство має значний податковий борг.
Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайної дiяльностi пiдприємство має справу iз судовими позовами та претензiями.
Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть як наслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй пiдприємства.
Оренда землi
На землю, що не є власнiстю Пiдприємства, на якiй розташованi виробничi будiвлi та споруди, АТ "ЗАлК" має право використання протягом 49 рокiв та сплачує орендну плату, яка визначена в договорах оренди мiж пiдприємством та державними органами виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi, з урахуванням щорiчного коефiцiєнта iндексацiї грошової оцiнки землi.
Страхування
Витрати пiдприємства на страхування незначнi i включають у себе в основному тiльки обов'язковi види страхування, передбаченi законодавством України. На даний час страхування загальної вiдповiдальностi в Українi не поширене.
25. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають кредити та позики, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi зобов'язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi пiдприємства.
Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам пiдприємства, є валютний ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу.
Процес управлiння ризиками пiдприємства здiйснюється пiд безпосереднiм щоденним контролем дирекцiї пiдприємства, при цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння. 
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Валютний ризик пiдприємства пов'язаний з монетарними зобов'язаннями в iноземнiй валютi - доларах США. У зв'язку з цим валютним ризиком змiцнення чи послаблення долара США по вiдношенню до гривнi призводить до збiльшення чи до зменшення фiнансового результату дiяльностi пiдприємства.
Пiдприємство не має вкладень в iноземнi компанiї та не проводило у 2019 роцi будь-яких операцiй в iноземнiй валютi.
Вiдсотковий ризик
Вiдсотковi ризики для пiдприємства незначнi. Пiдприємство у 2019 роцi не залучало короткострокових кредитiв банкiв у нацiональнiй валютi. Тому керiвництво вважає, що пiдприємство не зазнавало суттєвого вiдсоткового ризику у 2019 роцi.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi зазнають кредитного ризику, в основному включають довгострокову дебiторську заборгованiсть та поточну торгову дебiторську заборгованiсть
Кредитний ризик пiдприємства пов'язаний з невиконанням клiєнтами своїх зобов'язань обмежується балансовою вартiстю торгової дебiторської заборгованостi.
Ризик по дебiторськiй заборгованостi перiодично оцiнюється i приймається до уваги при нарахуваннi резерву сумнiвних боргiв. 
Не зважаючи на це, керiвництво вважає, що у пiдприємства не виникає значних ризикiв збиткiв по цiй заборгованостi, крiм тих, по яких були створенi резерви на зниження вартостi дебiторської заборгованостi.
26. Управлiння капiталом
Метою пiдприємства при управлiннi капiталом є забезпечення подальшої роботи в якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури капiталу пiдприємство може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу.
Як i iншi компанiї, що працюють у тiй же галузi, пiдприємство контролює величину капiталу на пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов'язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується з рахуванням суми позикових коштiв (включаючи поточнi i довгостроковi позиковi кошти, показанi у звiтi про фiнансовий стан) мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. Загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює пiдприємство, дорiвнює власному капiталу, показаному в звiтi про фiнансовий стан.
АТ "ЗАлК" ще не визначило оптимальне для себе спiввiдношення власних i позикових коштiв.
тис. грн.
Показник	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Чиста сума зобов'язань	6 767 011	6 726 306	6 735 062
Усього капiталу	-6 633 310	-6 566 522	-6 539 716
Спiввiдношення зобов'язань та капiталу	-1,020	-1,024	-1,03
27. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому  
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства. Припущення стосовно функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому зроблено на пiдставi розрахунку, який охоплює 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. 
У найближчому майбутньому пiдприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабiльної економiки в країнi. 
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена виходячи iз припущення про його функцiонування в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi.
Управлiнським персоналом здiйснена оцiнка iснування суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
На даний момент пiдприємство не веде основної виробничої дiяльностi, у зв'язку з  тим, що: 
- накладено арешт на банкiвськi рахунки та майно пiдприємства;
- ФДМУ заборонено вiдчудження необоротних активiв без узгодження з органом управлiння.
Тобто на даний момент iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть АТ "ЗАлК" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Проте, згiдно Наказу ФДМУ вiд 22.06.2018 № 859 "Про прийняття рiшення про приватизацiю державного пакета акцiй публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (код за ЄДРПОУ 00194122)" прийнято рiшення приватизувати державний пакет акцiй ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" шляхом продажу на аукцiонi з умовами. Вiдповiдно до Наказу ФДМУ вiд 28.12.2019 №1574 "Про затвердження перелiкiв об'єктiв малої приватизацiї, що пiдлягають приватизацiї в 2020 роцi" приватизацiю АТ "ЗАлК" (Додаток 6) продовжено на 2020 рiк. 
Пiдприємством докладаються максимальнi зусилля по збереженню всiх необхiдних виробничих потужностей, внутрiшнiх матерiальних та адмiнiстративних ресурсiв. Для усунення негативних факторiв, якi впливають на можливiсть продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, управлiнським персоналом розроблялись наступнi плани: для забезпечення достатнiх грошових потокiв передбачено пiдписання додаткових договорiв оренди, розпродаж нелiквiдних запасiв, вiдновлення виробництва та реалiзацiя алюмiнiєвої катанки.
Керiвництво має достатню впевненiсть, що пiдприємство зможе пом'якшити негативнi фактори, якi впливають на можливiсть продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
При подоланнi зовнiшнiх факторiв, пiдприємство  може бути рентабельним. 
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби пiдприємство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби пiдприємство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.

28. Подiї пiсля дати балансу

З 24.01.2020 змiнився управлiнський персонал пiдприємства. 
Подiї, що вiдбулися пiсля дати складання балансу та якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi пiдприємства на цю дату, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.





Член дирекцiї -
в.о. генерального директора                                                               
Кiзiлов Сергiй Анатолiйович

Головний бухгалтер                                                                             Долгiнцева Ольга Анатолiївна



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Нюанс-Аудит"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
30303488
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
02125, пр-т. Визволителiв, 3 офiс 7, м. Київ, Україна
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2085
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: д/н, дата: 
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2019 по 31.12.2019
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
03 - негативна
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
Вiдсутнiй
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: №162/А/ЗАлК-Д-2020-92, дата: 25.06.2020
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 24.06.2020, дата закінчення: 10.12.2020
12
Дата аудиторського звіту
10.12.2020
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
65 000,00
14
Текст аудиторського звіту

I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

НЕГАТИВНА ДУМКА

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" (далi - Пiдприємство, АТ "ЗАлК"), код ЄДРПОУ 00194122, що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2019 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, оскiльки питання, описанi в роздiлi "Основа для негативної думки" нашого звiту, є значущими, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно фiнансовий стан Пiдприємства на 31 грудня 2019 року та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

ОСНОВА ДЛЯ НЕГАТИВНОЇ ДУМКИ

1. Вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби", Пiдприємство прийняло модель облiку основних засобiв за справедливою вартiстю, визначеною незалежними професiйними оцiнювачами, що вимагає проведення переоцiнки вартостi основних засобiв iз достатньою регулярнiстю таким чином, щоб балансова вартiсть основних засобiв станом на звiтну дату суттєво не вiдрiзнялась вiд їх справедливої вартостi. 
Нам не надано документальних пiдтверджень здiйснення Пiдприємством оцiнки справедливої вартостi основних засобiв станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року чи у найближчих до звiтного перiодах.
При цьому, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31.12.2019 року складає 357 782 тис.грн.
Балансова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються, станом на 31.12.2019 року складає 16 725 тис.грн.
За результатами iнвентаризацiї станом на 11.03.2019 року виявлена нестача основних засобiв та визначенi розукомплектованi основнi засоби, вартiсть яких не визначена i узгоджується з Фондом державного майна станом на дату випуску цього звiту. 
За вiдсутностi актуальної незалежної оцiнки основних засобiв Пiдприємства, ми не мали змоги отримати достатнi та незалежнi аудиторськi докази щодо поточної справедливої вартостi основних засобiв, яка вiдображена у цiй фiнансовiй звiтностi у сумi 61 527 тис.грн. та 41 613 тис.грн. станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року вiдповiдно.
У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити чи iснувала потреба у будь-яких коригуваннях цих сум станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року, а також вiдповiдного впливу таких коригувань на резерв переоцiнки та вiдстроченi податковi зобов'язання станом на цi дати, витрати на знос i амортизацiю, та витрати з податку на прибуток за 2019 р. Ми не мали змоги оцiнити вплив такого вiдхилення Пiдприємством вiд вимог МСФЗ та власної облiкової полiтики на цю фiнансову звiтнiсть. Проте, на нашу думку, з огляду на суттєвiсть сум вартостi необоротних активiв у складi активiв (48,9% та 48,2% вiдповiдно), вплив зазначеного питання на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства може бути суттєвим i всеохоплюючим.

2. Станом на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року у балансi Пiдприємства вiдображено iнвестицiйну нерухомiсть залишковою вартiстю вiдповiдно 16 732тис.грн. (10,5% вартостi активiв) та 22 887тис.грн. (17,1% вартостi активiв)
Пiдприємство прийняло модель облiку iнвестицiйної нерухомостi за собiвартiстю. 
У даному випадку п.32 МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" вимагає розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi. 
Нам не надано документiв, якi б пiдтверджували справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року. Iнформацiя про справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi не розкрита у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi Пiдприємства.
За умови вiдсутностi актуальної незалежної оцiнки поточної справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi ми не мали змоги отримати достатнi та незалежнi аудиторськi докази щодо справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображена у цiй фiнансовiй звiтностi.

3. Вiдповiдно до п. 12 МСФЗ (IFRS) 36 "Зменшення корисностi активiв", Пiдприємство повинно здiйснити оцiнку наявностi ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися. 
У складi капiтальних iнвестицiй Пiдприємством врахованi витрати на будiвельно-монтажнi роботи та обладнання, передане у монтаж, загальною вартiстю 9 618 тис.грн., з яких 9 597 тис.грн. (99,8 %) в бухгалтерському облiку тривалий час знаходяться без руху.
Враховуючи, що Пiдприємство не працює за основним видом дiяльностi, не можливо визначити чи зможе Пiдприємство отримати в майбутньому економiчну вигоду вiд використання цього об'єкта. 
На нашу думку, з урахуваннями вимог МСБО 36, Пiдприємство повинно було вiдобразити залишкову вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй, що не вiдповiдають критерiям визнання активами, у витратах перiоду, у якому таке знецiнення вiдбулося,. 
За умови вiдображення незавершених капiтальних iнвестицiй, що мають ознаки зменшення корисностi, за переглянутою вартiстю, у Пiдприємства iмовiрно суттєво зменшилась би вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй. 
З об'єктивних причин ми не мали змоги отримати достатнi та незалежнi аудиторськi докази щодо наявностi ознак можливого знецiнення вказаних об'єктiв незавершеного будiвництва Пiдприємства станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".  Також ми не мали змоги визначити суму очiкуваного вiдшкодування активу та необхiднi коригування, якi необхiдно було би зробити для визначення можливих втрат вiд знецiнення для вiдображення активу у цiй фiнансовiй звiтностi Пiдприємства.
На нашу думку, вплив зазначеного питання на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства може бути  суттєвим, проте не всеохоплюючим.

4. Залишок запасiв Пiдприємства станом на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року складає вiдповiдно 29 925тис.грн. та 30 643тис.грн. (18,7 % та 22,9 % загальної суми активiв). 
Вiдповiдно до п.9 МСБО 2, запаси пiдлягають оцiнцi та вiдображенню в фiнансовiй звiтностi за найменшою iз двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 
Вартiсть запасiв у розмiрi 21 673,15тис.грн., квалiфiкованих управлiнським персоналом як нелiквiднi, визначена за iсторичною собiвартiстю, що не вiдповiдає вимогам п. 9 МСБО (IFRS) 2 "Запаси". 
За умови вiдображення запасiв, що мають ознаки знецiнення (нелiквiднi), за чистою вартiстю реалiзацiї, у Пiдприємства суттєво зменшилась би вартiсть запасiв, вiдображена у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року, а також збiльшились би iншi операцiйнi витрати на суму уцiнки таких запасiв. Розмiр власного капiталу зменшився би на таку ж суму. 
З об'єктивних причин  ми не змогли оцiнити можливий вплив цього вiдхилення вiд вимог МСФЗ на суму запасiв, вiдображених в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року, а також вiдповiдний вплив таких коригувань на iншi операцiйнi витрати, вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) за рiк, що закiнчився 31.12.2019 та на суму власного капiталу Пiдприємства станом на зазначену дату. 
На нашу думку, вплив зазначеного питання на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства є суттєвим, проте не всеохоплюючим.

5. Станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року в Звiтi про фiнансовий стан (рядок 1505) Пiдприємство визнало пенсiйнi зобов'язання у розмiрi 123 580 тис.грн. (92,2% пасивiв Пiдприємства)
Пiдприємство має робочi мiсця, якi вiдповiдають критерiям, визначеним Списком №1 i Списком № 2 (далi - "Списки") виробництв, робiт, професiй, посад i показникiв, зайнятiсть на яких дає право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах (далi - "пiльговi пенсiї"). У зв'язку з цим, Пiдприємство бере участь у державному пенсiйному планi з установленими виплатами, затвердженому у законодавчому порядку i обов'язковому для всiх пiдприємств, що мають робочi мiсця, атестованi за вказаними Списками.
Для визначення оцiнки загального пенсiйного зобов'язання необхiдний значний рiвень припущень i суджень. Незначнi змiни у ключових припущеннях (ставки дисконту, iндексу споживчих цiн, рiвня смертностi, темпiв зростання майбутньої заробiтної плати i.т.iн.) можуть суттєво вплинути на величину пенсiйних зобов'язань Пiдприємства.
Ми не змогли пiдтвердити розмiр вказаних пенсiйних зобов'язань, оскiльки нам не було надано жодних розрахункiв, в тому числi актуарних розрахункiв, якi б пiдтверджували правильнiсть їх визначення та вiдображення в балансi станом на 31.12.2019 року у розмiрi 123 580 тис.грн. 
Оскiльки поточна вартiсть вказаних пенсiйних зобов'язань у 2018 роцi зросла на 13 241,0тис.грн.  у порiвняннi з 2017 роком, вплив зазначеного питання на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства станом на 31.12.2019 року може бути суттєвим.

6. Станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан (рядок 1500)) Пiдприємством облiковуються  вiдстроченi податковi зобов'язання на суми тимчасових рiзниць, якi є похiдними вiд рiзницi вартостi необоротних активiв у бухгалтерському та податковому облiку, у розмiрi 74 083тис.грн. та 73 159 тис.грн., або 46,3% та 54,6% валюти балансу вiдповiдно.  
Поряд з цим, непокритi збитки Пiдприємства станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року становлять 7 037 588тис.грн. та 7 104 376тис.грн. вiдповiдно, що спричинює виникнення податкової рiзницi у вiдповiдностi до МСБО 12 "Податки на прибуток" та є пiдставою для визнання вiдстрочених податкових активiв. 
Враховуючи вимоги п.п. 24, 28, 35, 74, 75, 82 МСБО 12 "Податки на прибуток", Пiдприємство станом на 01.01.2019 року та 31.12.2019 року зобов'язане було визнати вiдстроченi податковi активи у розмiрi, який щонайменше дорiвнює сумi вiдстрочених податкових зобов'язань та при формуваннi показникiв балансу (Звiту про фiнансовий стан) "згорнути" такi вiдстроченi податковi активи та наявнi вiдстроченi податковi зобов'язання. 
При цьому, сума вiдстрочених податкових зобов'язань у Звiтi про фiнансовий стан Пiдприємства зменшиться станом на 01.01.2019 року на 74 083тис.грн., станом на 31.12.2019 року на 73 159тис.грн., непокритий збиток Пiдприємства станом на 01.01.2019 року зменшиться на 74 083тис.грн., iншi витрати 2019 року збiльшаться, а чистий фiнансовий результат 2019 року зменшиться на 924тис.грн., непокритий збиток Пiдприємства станом на 31.12.2019 року зменшиться на 73 159тис.грн.
Вплив зазначеного питання на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства станом на 31.12.2019 року є суттєвим.

7. Вiдповiдно до п.28 МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв", курсовi рiзницi, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведеннi монетарних статей за курсами, котрi вiдрiзняються вiд тих, за якими вони переводилися при первiсному визнаннi протягом перiоду або у попереднiй фiнансовiй звiтностi, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 
Фактично, у звiтному перiодi, який закiнчився 31.12.2019 року, дохiд вiд курсових рiзниць Пiдприємством було визначено загальною сумою 913132,7тис.грн. i зафiксовано на аналiтичних рахунках, але на момент складання фiнансової звiтностi такi записи були сторнованi, що дало можливiсть не вiдображати їх у фiнансових звiтах за 2019 рiк, та є порушенням вимог МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв".

Зазначене призвело до завищення поточних зобов'язань Пiдприємства станом на 31.12.2019 року на суму 913132,7тис.грн., заниження  iнших операцiйних доходiв Пiдприємства за 2019 рiк, завищення непокритого збитку та заниження власного капiталу Пiдприємства на таку ж суму. 

8. Безперервнiсть дiяльностi
Протягом 2019 року Пiдприємство отримало чистi збитки у розмiрi 66 788 тис.грн. Сума власного капiталу Пiдприємства станом на 31.12.2019 року є вiд'ємною, складає - 6 633 310тис.грн.та є меншою вiд суми статутного капiталу Пiдприємства (155 682 тис.грн.).
Вiдповiдно до ст.155 Цивiльного кодексу України,  якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Станом на кiнець звiтного перiоду Пiдприємство не має угод iз постачальниками сировини та має обмеженi можливостi проводити поточнi розрахунки. У примiтцi 27 "Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому" до фiнансових звiтiв не розкрита iнформацiя про укладенi угоди iз постачальниками та покупцями на 2020 рiк, про наявнiсть необхiдних для виготовлення продукцiї виробничих потужностей та ресурсiв. Борги Пiдприємства не погашаються внаслiдок арешту банкiвських рахункiв та майна, а також iснує заборона на вiдчуження активiв вiдповiдно до Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21.09.2006 № 185 та Закону України "Про приватизацiю державного майна" вiд 04.03.1992 № 2163. По бiльшостi зобов'язань перед iноземними постачальниками ведуться кримiнальнi справи, на частину заборгованостi накладенi обмеження рiшенням РНБО України вiд 16.09.2016 року.
Вiдповiдно до Наказу ФДМУ вiд 22.06.2018 року № 859, прийнято рiшення приватизувати державний пакет акцiй ПАТ "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" шляхом продажу на аукцiонi. Вiдповiдно до Наказу ФДМУ вiд 28.12.2019 року №1574 "Про затвердження перелiкiв об'єктiв малої приватизацiї, що пiдлягають приватизацiї в 2020 роцi" приватизацiю АТ "ЗАлК" продовжено на 2020 рiк.  Це свiдчить про намiри вищого керiвного органу виправити ситуацiю i вживати заходiв до забезпечення продовження дiяльностi Пiдприємства у майбутньому. 
При цьому фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби пiдприємство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби пiдприємство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. У примiтцi 27 до фiнансових звiтiв Пiдприємства констатується "суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть АТ "ЗАлК" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi".
Сукупнiсть отриманих нами аудиторських доказiв свiдчить про iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, а вплив зазначеного питання на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства, на нашу думку, є суттєвим i всеохоплюючим.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть, згiдно з цими стандартами, викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.

Ми є незалежними по вiдношенню до Пiдприємства згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх, як основи для нашої негативної думки.

IНША IНФОРМАЦIЯ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у Звiтi про управлiння, складеному вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.1999р. № 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (iз змiнами та доповненнями) та у Звiтi про корпоративне управлiння, складеному вiдповiдно до Закону України вiд  23.02.2006р. № 3840-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

Iнша iнформацiя не є фiнансовою звiтнiстю Пiдприємства за 2019 рiк та нашим Звiтом незалежного аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi Пiдприємства за рiк, що закiнчився 31.12.2019, не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

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

Якщо, на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

За винятком питань, розкритих у роздiлi "Основа для негативної думки", ми не виявили фактiв, якi потрiбно було б включити до цього Звiту.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ

Управлiнський персонал Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за таку систему внутрiшнього контролю, яку вiн визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

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

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

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення  внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Викривлення вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крiм того, ми: 
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту, значнi та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають па нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
1. Iнформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод 

Пiдприємство на вимогу ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV пiдготувало iнформацiю, яка мiститься у Звiтi про управлiння за 2019 рiк.
Звiт про управлiння узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Пiдприємства за звiтний перiод та вiдповiдає вимогам законодавчих актiв України. Отриманий нами до дати нашого звiту незалежного аудитора Звiт про управлiння мiстить фiнансову iнформацiю, яка, з урахуванням питань, розкритих у роздiлi "Основа для негативної думки", у повнiй мiрi характеризує стан Пiдприємства та розкриває основнi ризики його дiяльностi вiдповiдно до загальної стратегiї Пiдприємства. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

Дотримання Пiдприємством вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480.

Управлiнський персонал Пiдприємства зобов'язаний забезпечити, щоб Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдав вимогам, передбаченим Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (далi - Закон № 3480).
Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог ст.401 Закону № 3480 є надання висновку щодо iнформацiї, зазначенiй у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з фiнансовою звiтнiстю та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод.
Згiдно  вимог  Ст.401 Закону № 3480, вiд нас вимагається перевiрити та висловити думку вiдносно деяких роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння. 
	
Висновок щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння
Пiд час ознайомлення та перевiрки даних,  що наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння Пiдприємства, ми дiйшли висновку, що Звiт про корпоративне управлiння мiстить достовiрну iнформацiю, розкриття якої вимагається Ст. 401 ЗУ 3480- IV.

Вiдповiдно до додаткових вимог Закону № 3480 ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно:
- опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Пiдприємства,
- перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Пiдприємства,
- будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Пiдприємства,
- про порядок призначення та звiльнення посадових осiб Пiдприємства,
- повноваження посадових осiб Пiдприємства
узгоджується iз iнформацiєю, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства, та нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2019 року.

Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми прийшли до висновку, що iнформацiя, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 401 Закону № 3480, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Пiдприємство, або на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який Пiдприємство добровiльно вирiшило застосовувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги,
- про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) Пiдприємства та загальний опис прийнятих на зборах рiшень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу Пiдприємства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання i загальний опис прийнятих на них рiшень,
достовiрно розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння Пiдприємства у вiдповiдностi до вимог ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480.
2. Виконання вимог п.4 ст.75 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI.

Крiм питань, якi висвiтленi у параграфi "Основа для негативної думки" роздiлу I нашого Звiту, нами не було встановлено фактiв, що вказували б на те, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, що закiнчився 31.12.2019, складена на пiдставi недостовiрних та (або) неповних даних.
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Фiлозоп Олег Володимирович.


Вiд iменi ТОВ "Аудиторська фiрма "Нюанс-Аудит"   

Директор, партнер завдання з аудиту к.е.н.                                        /Фiлозоп О.В./
                 Номер реєстрацiї у реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 102265
                                                               МП

Сертифiкат серiї А №003583 вiд 18.12.98р.   
Свiдоцтво про внесення до єдиного реєстру аудиторських фiрм № 2085 вiд 30.03.2001 року
02125, пр-т Визволителiв, 3 офiс 7, м. Київ, Україна тел.044 536 16 50


10 грудня 2020 року



XVI. Твердження щодо річної інформації
Наскiльки вiдомо Члену дирекцiї - в.о. генерального директора Акцiонерного товариства "Запорiзький виробничий алюмiнiєвий комбiнат" Кiзiлову Сергiю Анатолiйовичу, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан у рамках фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента у рамках звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизноченостей, з якими стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
22.01.2019
08.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.01.2019
11.03.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.03.2019
11.03.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.2019
08.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.06.2019
02.07.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.12.2019
27.12.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


