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ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

щодо фінансових звітів Публічного акціонерного товариства              
«Криворізький залізорудний комбінат» станом на 31.12.2010р. 

 
Керівництву та акціонерам ПАТ «Кривбасзалізрудком» 

 
       Ми провели аудиторську перевірку фінансового звіту ПАТ «Кривбасзалізрудком» 
(який додається) у складі Балансу станом на 31.12.2010р., Звіту про фінансові результати за 
2010 рік, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за період, що 
закінчився на зазначену дату на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному 
законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки 
фінансової звітності Товариства є національні положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні.  
 
       Відповідальність управлінського персоналу 
 
      Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне 
представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів 
бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а 
також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 
  
       Відповідальність аудитора 
 
      Нашою відповідальністю є надання висновку, щодо цих фінансових звітів на основі 
результатів нашої аудиторської перевірки.  
 
      За винятком, зазначеного у параграфі 7 ми провели аудиторську перевірку у 
відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, які 
прийняті в якості національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від 
нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки 
для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. 
      Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від 
судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень 
фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, 
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та 
достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, 
які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку 
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.  
      Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 
нашої думки. 
      Ми не мали можливості прийняти участь в інвентаризації основних засобів станом на 
звітну дату у зв'язку з тим, що ця дата передувала призначенню нас у якості аудиторів 
Товариства. Ми не мали можливості впевнитися стосовно кількості основних засобів за 
допомогою інших аудиторських процедур.  
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       Висновок 
          
      На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо ми 
б були в змозі підтвердити кількість основних засобів, фінансова звітність подає достовірно 
в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Кривбасзалізрудком» станом на 31 грудня 
2010 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену 
дату, у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку. 
        
      В наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, 
думка щодо якої вимагається п.2 розділу ІІ «Положення щодо підготовки аудиторських 
висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 
розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», 
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 
від 19 грудня 2006р. 
        
1. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до 
Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку. 
      Активи у бухгалтерському обліку класифіковано та оцінено відповідно до П(С)БО. 
Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних 
вигод, пов'язаних з його використанням.  
 
1.1. Облік основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів та їх 
зносу, інших необоротних активів.  
1.1.1. У статті "Нематеріальні активи" відображена вартість об'єктів, які віднесені до складу 
нематеріальних активів.  
      Станом на 31.12.2010 р. нематеріальні активи складають:  
- первісна вартість 13964 тис. грн.;  
- накопичена амортизація 5264 тис. грн.;  
- залишкова вартість 8700 тис. грн.;  
      Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності до П(С)БО 8 
«Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
18.10.1999 р. №242.  
      Облік нематеріальних активів ведеться по групам: права користування природними 
ресурсами, авторські права та суміжні з ним права, інші нематеріальні активи.  

Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів вважається об'єкт.  
Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за 

первісною вартістю.  
Нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права користування природними 

ресурсами) здійснюється прямолінійним методом протягом строку їх корисного 
використання, що встановлюється Товариством при визнанні цього об’єкта активом (при 
зарахуванні його на баланс).  

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прийнята такою, що дорівнює нулю.  
Товариством забезпечено незмінність протягом звітного періоду порядку визначення 

зносу (амортизації). Облік зносу (амортизації) нематеріальних активів відповідає вимогам 
чинного законодавства.  

На нашу думку, визнання, оцінка, облік нематеріальних активів в бухгалтерському 
обліку та розкриття інформації про них в фінансовій звітності за 2010 рік здійснювались у 
відповідності з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 18.10.1999 р. №242 та П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
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1.1.2. Незавершене будівництво станом на 31.12.2010 р. складає 267994 тис. грн.  
На нашу думку, відображення в бухгалтерському обліку визнання, оцінки 

незавершеного будівництва та розкриття інформації в фінансовій звітності за 2010 рік 
відповідає вимогам п.п.5.3 п.5 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 та П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
 
1.1.3. В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано 
достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність 
правильності відображення та розкриття інформації щодо руху, амортизації, поновлення 
основних засобів згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 
«Баланс» та П(С)БО 7 «Основні засоби». 

 Основні засоби станом на 31.12.2010 р. складають:   
- первісна вартість 3932523 тис. грн.;  
- знос 3224878 тис. грн.;  
- залишкова вартість 707645 тис. грн. . 

До основних засобів відносяться матеріальні активи підприємства, що 
використовуються для ведення господарської діяльності, термін корисного використання 
яких перевищує один рік і вартість яких - понад 1 000 грн.  

Активи вартістю менше 1 000 грн. і з терміном корисного використання більше одного 
року обліковуються як малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).  

Нарахування зносу (амортизації) за всіма групами основних засобів протягом 2010 року 
здійснюється прямолінійним методом, застосовуючи встановлені строки корисного 
використання. 

Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів Товариство нараховує у 
першому місяці використання об’єкта у розмірі 50% амортизованої вартості, а ті, що 
залишилися 50% - у місяці списання із балансу.  

Товариством забезпечено незмінність протягом звітного періоду порядку визначення 
зносу (амортизації).  

Облік зносу (амортизації) відповідає вимогам чинного законодавства.  
В бухгалтерському обліку основних засобів встановлено відповідність даних 

аналітичного та синтетичного обліку, відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92.  

Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважається об'єкт основних засобів.  
Переоцінка основних засобів в звітному періоді не проводилась.  
Протягом 2010 року Товариством було введено в експлуатацію основних засобів на 

загальну суму 128542 тис. грн. та проведено вибуття на загальну суму 26460 тис. грн.  
На нашу думку, відображення в бухгалтерському обліку визнання, оцінки, обліку 

надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, ремонту, модернізації основних 
засобів та розкриття інформації про них в фінансовій звітності за 2010 рік здійснювались у 
відповідності з П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 27.04.2000 р. №92. та П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
 
1.1.4. Станом на 31.12.2010 р. Товариство має довгострокову дебіторську заборгованість, як 
необоротний актив в сумі 946 тис. грн.  

Визнання, оцінка реальності довгострокової дебіторської заборгованості Товариством 
проводиться відповідно до п.5, п.9 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. №237.  

На нашу думку, розкриття інформації про дебіторську заборгованість в фінансовій 
звітності за 2010 рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
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1.1.5 . Облік фінансових інвестицій 
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 

свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності 
відображення та розкриття інформації щодо фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 12 «Фінансові 
інвестиції». 

У складі довгострокових фінансових інвестицій обліковуються інші фінансові інвестиції 
у сумі 1384115 тис. грн.  

На нашу думку, облік фінансових інвестицій, первісна оцінка фінансових інвестицій, їх 
оцінка на дату балансу та розкриття інформації про них в фінансовій звітності за 2010 рік 
здійснюється відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. №91 та в відповідності з П(С)БО 2 
«Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
 
1.1.6. Інвестиційна нерухомість станом на 31.12.2010 р. складає 7204 тис. грн.  

До складу статті «інвестиційна нерухомість» входять такі необоротні активи (земельні 
ділянки, будівлі, споруди), 100% площі яких передано до оперативної оренди.  

По будівлям і спорудам, визнаним об’єктами інвестиційної нерухомості, амортизація 
нараховується прямолінійним методом амортизації. 

Знос інвестиційної нерухомості складає 6681 тис. грн.  
На нашу думку, облік надходження, реалізації, ліквідації, модернізації інвестиційної 

нерухомості, її оцінка на дату балансу та розкриття інформації про неї в фінансовій 
звітності за 2010 рік здійснюється відповідно до П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007р. №779 та в 
відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 31.03.1999 р. №87.  

 
1.1.7 Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2010 р. складають 12209 тис. грн. 

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 
свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності 
відображення та розкриття інформації щодо відстрочених податкових активів та 
зобов’язань згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 
«Баланс» та П(С)БО 17 «Податок на прибуток». 

 
1.2 Облік запасів.  

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається їх найменування.  
Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку формується з урахуванням п.10-13 

П(С)БО 9, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. №246.  
Товариством згідно облікової політики застосовуються наступні методи оцінки запасів 

під час їх передачі у виробництво, продажу або іншому вибутті: 
- метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів – при передачі запасів у 
виробництво та реалізації готової продукції (Ремонтно-механічного заводу); 
- метод середньозваженої вартості одиниці запасів на дату операції по нафтопродуктам 
окремо за кожним структурним підрозділом; 
- за цінами продажу – для товарів, що продаються в роздріб; 
- метод середньозваженої вартості на кінець звітного періоду – для готової продукції 
(руди). 

Товариством забезпечено незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів 
протягом звітного періоду.  

На нашу думку, бухгалтерський облік запасів, оцінка на дату балансу та розкриття 
інформації про них в фінансовій звітності за 2010 рік здійснюється відповідно до вимог 
П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. 
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№246 та в відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
 
1.3. Облік дебіторської заборгованості.  

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 
свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності 
відображення та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості згідно з П(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 10 «Дебіторська 
заборгованість». 

Станом на 31.12.2010 р. Товариство має дебіторську заборгованість за товари, роботи, 
послуги, відображену як оборотний актив, яка складає 355254 тис. грн.  

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками складає  27537 тис. грн.  
- за виданими авансами - 27526 тис. грн.  
- з бюджетом - 11 тис. грн.  
Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства складає 12052 тис. грн.  
На нашу думку, визнання, оцінка реальності дебіторської заборгованості Товариством 

проводиться відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. №237. Розкриття інформації про 
дебіторську заборгованість в фінансовій звітності за 2010 рік проведено Товариством у 
відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 31.03.1999 р. №87.  

Оцінка реальності дебіторської заборгованості як активу підтверджується Товариством 
наявністю «Акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими 
дебіторами та кредиторами», складеного внаслідок проведення інвентаризації розрахунків з 
покупцями та іншими дебіторами станом на 30.11.2010 р., згідно наказу Товариства «Про 
проведення річної інвентаризації» від 17.09.2010 року № 944. 
 
1.4. Облік грошових коштів та їх еквівалентів.  

Станом на 31.12.2010 р. грошові кошти та їх еквіваленти в балансі складають 1133843 
тис. грн.: 

- в національній валюті - 176680 тис. грн., (у тому числі в касі - 4 тис. грн.) 
      - в іноземній валюті – 957163 тис. грн.  

На нашу думку, документальне оформлення касових операцій відповідає вимогам 
«Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», 
затвердженому постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637, зі змінами та 
доповненнями та ведення операцій на рахунках в банку проводиться згідно до вимог 
«Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої 
постановою Національного банку України №22 від 21.01.2004 р.  

На нашу думку, розкриття інформації про грошові кошти в фінансовій звітності за 2010 
рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
 
1.5. Облік інших оборотних активів.  

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 
свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності 
відображення та розкриття інформації щодо інших оборотних активів та грошових коштів 
згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс». 

Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2010 р. становлять 1054 тис. грн., та 
включають суми податкового зобов’язання з податку на додану вартість у складі отриманих 
авансів, суми податкового кредиту з податку на додану вартість, тимчасово не підтверджені 
податковими накладними.  НЕ
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На нашу думку, розкриття інформації про інші оборотні активи у фінансовій звітності 
за 2010 рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
 
1.6. Облік витрат майбутніх періодів.  

Витрати майбутніх періодів Товариства станом на 31.12.2010 р. складають 63 тис. грн.  
До складу витрат майбутніх періодів Товариство відносить авансові платежі з суми 

передплати на періодичні видання та всі інші витрати, що стосуються майбутніх облікових 
періодів.  

На нашу думку, облік витрат майбутніх періодів обліковується згідно вимог п.36 
П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. 
№87, до моменту їх списання на витрати на рахунках 392 «Витрати майбутніх періодів 
(передплата на періодичні видання)» та 393 «Витрати майбутніх періодів (навчання 
студентів)», а списання їх на витрати проводиться відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318.  

На нашу думку, розкриття інформації про витрати майбутніх періодів у фінансовій 
звітності за 2010 рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
 

На нашу думку, за виключенням коригувань, які могли б стати необхідними, якби ми 
змогли перевірити кількість основних засобів на початок періоду та на звітну дату, 
інформація за видами активів станом на 31.12.2010 р. в усіх суттєвих аспектах розкрита 
відповідно до нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 
Україні. 
 
2. Висловлення думки щодо інформації про зобов’язання відповідно до Національних 
стандартів (положень) бухгалтерського обліку. 

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 
свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності 
відображення та розкриття інформації щодо зобов’язань згідно з П(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 11 «Зобов’язання». 
 
 
2.1. Облік забезпечення наступних витрат і платежів, цільового фінансування.  

Забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2010 року складає 24256 тис. грн.  
Пунктом 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 31.01.2000 р. № 20 визначено, що забезпечення виплат персоналу створюються 
для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпусток.  

Згідно п.7 П(С)БО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 28.10.2003 р. №601 виплати за невідпрацьований час, який підлягає 
накопичуванню визнається обов'язковим шляхом створення забезпечення у звітному 
періоді.  

На нашу думку, облік та розкриття інформації про забезпечення наступних витрат і 
платежів у фінансовій звітності за 2010 рік проведено Товариством у відповідності з 
П(С)БО 26 «Виплати працівникам», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 28.10.2003 р. №601 та П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31.03.1999 р.№87.  
 
2.2. Облік зобов'язань.  

Структура зобов`язань товариства має наступний вигляд:  
Довгострокові зобов'язання (видані векселя)на 31.12.2010 р. складають 297000 тис. грн.  
Кредиторська заборгованість за ТМЦ, послуги на 31.12.2010 р. складає 87180 тис. грн.  
Поточні зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2010 р. становлять:  
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- з одержаних авансів 14283 тис. грн.  
- з бюджетом 89628 тис. грн.  
- з оплати праці 15415 тис. грн.  
- зі страхування 7855 тис. грн.  
- з учасниками 8259тис. грн. 
Інші поточні зобов`язання 52049 тис. грн.  
Бухгалтерський облік розрахунків з кредиторами за отримані товари, роботи, послуги та 

одержані аванси Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО 11 «Зобов'язання», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20.  

На кінець 2010р. відбулося зменшення залишку кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги у порівнянні з початком року на суму 25425 тис. грн.  

Оцінка реальності зобов'язань Товариства перед постачальниками та іншими 
кредиторами підтверджується Товариством наявністю «Акту інвентаризації розрахунків з 
покупцями, постачальниками та іншими дебіторами та кредиторами», складеного внаслідок 
проведення інвентаризації розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами станом 
на 30.11.2010 р., згідно наказу Товариства «Про проведення річної інвентаризації» від 
17.09.2010 року №944.  

В Товаристві нарахування заробітної плати проводиться відповідно до колективного 
договору, штатного розкладу та П(С)БО 26 «Виплати робітникам», затвердженого Наказом 
МФУ від 28.10.2003 р. №601. Облік заробітної плати проводиться згідно до вимог 
«Інструкції зі статистики заробітної плати», затвердженої наказом Мінстату №5 від 
13.01.2004 р. Облік розрахунків з підзвітними особами відповідає вимогам чинного 
законодавства.  

На нашу думку, розрахунки з бюджетом по податках, зборах та інших обов'язкових 
платежах, по соціальному страхуванню проводяться згідно вимог діючого законодавства.  

На нашу думку, облік та розкриття інформації про зобов'язання у фінансовій звітності за 
2010 рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 11 «Зобов'язання», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20, та П(С)БО 2 
«Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
 
 
2.3. Облік доходів майбутніх періодів.  

Станом на 31.12.2010 р. доходи майбутніх періодів Товариства складають 993 тис. грн., 
це сума залишку цільового фінансування яка визначається як  різниця вартості придбаних 
основних фондів за рахунок цільового фінансування та нарахованних  амортизаційних 
відрахувань на такі основні засоби.  

На нашу думку, доходи майбутніх періодів обліковуються Товариством згідно вимог 
п.61 П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
31.03.1999 р. №87, до моменту їх списання на доход, на рахунку 69 «Доходи майбутніх 
періодів». Списання їх на доход проводиться відповідно до П(С)БО 15 «Доход», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290.  

На нашу думку, розкриття інформації про доходи майбутніх періодів у фінансовій 
звітності за 2010 рік проведено Товариством у відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  
 
3. Висловлення думки щодо інформації про власний капітал відповідно до Національних 
стандартів (положень) бухгалтерського обліку. 

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 
свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності 
відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу згідно з П(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 5 «Звіт про власний 
капітал».  

Станом на 31.12.2010 р. статутний капітал складає 1991233 тис. грн.  
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Порядок формування статутного капіталу відповідає вимогам Закону України «Про 
господарські товариства» та Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру 
статутного фонду акціонерного товариства (в новій редакції), затвердженого рішенням 
Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку від 16.10.2000 р. №158, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.10.2000 р. №753/4974.  

Заявлений Статутний фонд Товариства становить 1991233326 грн., який поділено на 
1991233326 простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 гривня кожна. Розмір 
Статутного фонду станом на 31.12.2010 року відповідає установчим документам 
Товариства.  

Аналітичний облік з рахунку 40 «Статутний капітал» відповідає синтетичному обліку з 
цього рахунку.  

У звітному періоді  нараховувано дивідендів за 2008-2009роки   у сумі  969701 тис.грн.  
Інший додатковий капітал станом на 31.12.2010 р. становить 12620 тис. грн.  
У статті «Інший додатковий капітал» відображено суми дооцінки основних засобів, 

безоплатно отриманих основних засобів та іншій додатковий капітал (майно, що не ввійшло 
у Статутний фонд).  

Резервний капітал станом на 31.12.2010 р. становить 77963 тис. грн., в тому числі за 
звітний рік нарахування до Резервного капіталу складають 62561 тис.грн. 

За наслідками фінансово - господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2010 р. 
має прибуток у сумі 1415695 тис. грн. У порівнянні з залишком на початок року сума 
прибутку збільшилась на 164481 тис. грн.  

На нашу думку, показники фінансової звітності про обсяг та склад власного капіталу 
Товариства відповідають реальному фінансовому стану Товариства та складено згідно 
Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал».  

Власний капітал відображено в балансі одночасно з відображенням активів і 
зобов'язань, які призводять до його зміни.  

На нашу думку:  
- статті власного капіталу достовірно оцінені і дають правдиве та неупереджене 

уявлення про власний капітал Товариства та відповідають вимогам норм діючого 
законодавства України;  

- облік нерозподіленого прибутку відповідає вимогам п.42 П(С)БО 2 «Баланс» та інших 
нормативних документів з бухгалтерського обліку; 

- визначення фінансових результатів у бухгалтерському обліку Товариства відповідає 
вимогам законодавчих актів з бухгалтерського обліку; 

- розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності за 2010 рік проведено 
Товариством у відповідності з П(С)БО 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31.03.1999 р. №87.  

Валюта балансу по Активу і Пасиву станом на 31.12.2010 року становить                    
4094429 тис. грн.  
 
4. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів Товариства вимогам 
законодавства. 

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 
свідоцтв, які дозволяють зробити висновок щодо дотримання Товариством законодавчих 
вимог стосовно вартості чистих активів Товариства.  

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2010 р. складають 3497511 тис. грн., тобто є на 
1506278 тис. грн. більше, ніж величина статутного капіталу та відповідають вимогам ст.155 
Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. №435-ІІ.  
 
5. Висловлення думки щодо сплати Товариством статутного капіталу.  

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо 
свідоцтв, які дозволяють зробити висновок щодо сплати статутного капіталу. Внески 
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учасників в статутний капітал проведені у встановлений законодавством термін у повному 
обсязі. 
 
6. Розкриття інформації стосовно дотримання вимог ліквідності професійних учасників 
фондового ринку не проведено через не визначення Комісією показників до Публічних 
акціонерних товариств.  
 
7. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Публічного акціонерного 
товариства «Криворізький залізорудний комбінат» про те, що забезпечення випуску цінних 
паперів відповідає законодавству України, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог 
чинного законодавства, наведено достовірно. 
 
8. Розкриття інформації стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій 
даним реєстру іпотечного покриття відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не 
здійснювало господарських операцій по іпотечним облігаціям. 
 
9. Висловлення думки щодо обсягу чистого прибутку. 

Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням 
методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає 
вимогам П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
29.11.1999 р. №290.  

Для обліку доходів використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовірно 
розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з 
діючими вимогами «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій», 
затвердженої Наказом МФУ від 30.11.1999 р. №291.  

Визнані доходи класифікуються у бухгалтерському обліку за групами відповідно п.7 
П(С)БО 15 «Доходи» та складають: 

- доход (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3108511 тис. грн.  
- інші операційні доходи 991612 тис. грн.: з них: дохід з реалізації іноземної валюти 

872884 тис. грн., дохід від операційних курсових різниць 17282 тис. грн., відсотки по 
залишкам грошових коштів на депозитних рахунках підприємства 52542 тис. грн., 

- інші доходи 2375 тис. грн.   
Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється відповідно до 

вимог П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
31.12.1999 р. №318. Витрати відображаються в балансі одночасно зі зменшенням активів та 
збільшенням зобов`язань. В звіті форми №2 «Звіт про фінансові результати» витрати 
відображаються одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені. Тобто витрати 
визнаються виходячи з принципу відповідності доходів і витрат, а також за умови, що ці 
витрати можуть бути достовірно оцінені. Фінансова звітність дає достовірну інформацію 
про фактичну собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Товариство 
достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського 
обліку згідно з діючими вимогами «Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій 
підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 
30.11.1999 р. №291.  

Загальна сума витрат за 2010 р. склала 2257923 тис. грн., у тому числі:  
- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 886118 тис. грн.  
- адміністративні витрати 51618 тис. грн.  
- інші операційні витрати 1007212 тис. грн.  
- витрати на збут 287340 грн. 
- фінансові витрати 24310 тис. грн.  
- інші витрати 1325 тис. грн.  
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Витрати на податок на прибуток 408969 тис. грн.  
Протягом 2010 р. Товариством було отримано чистий прибуток у сумі 1196743 тис. грн. 

На нашу думку, визначення чистого прибутку (збитку) в бухгалтерському обліку та 
оподатковуваного прибутку проводиться згідно з чинним законодавством.  

Відображення доходів, витрат та фінансових результатів Товариства у фінансовій 
звітності за 2010 рік відповідає вимогам норм П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».  

 
10. Висловлення думки щодо стану виконання зобов’язань за борговими та іпотечними 
цінними паперами. 

У звітному році підприємство не здійснило виплату відсоткового доходу по відсотковим 
іменним облігаціям серії «В», «F», «G» у зв′язку з відсутністю у Зведенному обліковому 
реєстрі данних щодо реквізитів, по яким повино бути проведена виплата. Належна до 
сплати сума нарахована та обліковуєтся як заборгованність за емітентом до особистого 
звернення власника облігацій. 

Зобов’язань за іпотечними цінними паперами у поточному році не було. 
 
11. Унаслідок того, що критерій щодо відповідності вимогам законодавства України 
розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи 
недержавних пенсійних фондів є невідповідним до даного завдання і твердження 
управлінського персоналу Публічного акціонерного товариства «Криворізький 
залізорудний комбінат» щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно 
цього твердження. 
  
12. Висловлення думки щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 
звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести 
до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

 Загальними зборами акціонерів Товариства  (протокол №1-2010 від 29.04.2010 року) 
прийнято рішення про зміну складу посадових осіб.  

Подія, яка визначена частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» і відбулась в звітному році, не вплинула на фінансовий стан Товариства 
та не призвела до зміни вартості акцій у 2010 році.  

Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» в усіх суттєвих 
аспектах виконало необхідні вимоги щодо розкриття інформації про зміну складу 
посадових осіб. 
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